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FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Ärenden

Föredragande

Tid

A

Upprop

B

Justering

1

KS.2021.3 - Fastställande av
föredragningslista

2

KS.2020.423 - Information om ärendet
översiktsplan för Ale kommun - Ale ÖP
2021, utställningshandling

Avdelningschef Daniela Ölmunger

08:35-08:50

3

KS.2021.214 - Information om ärendet
tilläggsäskande av investeringsmedel för
VA-ledningar Älvängen-Nödinge inklusive
uppgradering för framtida VA-försörjning

Tillförordnad ekonomichef Martin
Palm

08:55-09:10

Enhetschef VA Gunnel Borgström
Verksamhetschef Teknik Mattias
Mossberg

4

KS-HR.2021.272 - Information om ärendet
riktlinje för kompetensförsörjning

HR-chef Malin Olsson

5

KS-SOU.2020.440 - Information om ärendet Utvecklingsledare Julia Widbom
uppföljning gemensam verksamhet social
hållbarhet och folkhälsa 2017 - 2020

09:40-09:55

6

KS-SOU.2021.278 - Information om ärendet Utvecklingsledare Maria Palm
lokalprogram för kommunens hus

10:00-10:20

7

KS.2021.8 - Kommunchefen informerar

10:20-10:30

8

KS.2021.171 - Policy kommunikation,
service och bemötande

9

KS-SÄK.2021.126 - Handlingsplan för
arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck

Kommunchef Maria Reinholdsson

09:15-09:30

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Ärenden

Föredragande

10 KS-SOU.2021.264 - Budget och
verksamhetsplan Ale kommun 2022-2025
11 KS.2021.192 - Revidering av ägardirektiv för
Gryaab AB
12 KS.2021.191 - Revidering av ägardirektiv för
Renova AB och Renova Miljö AB
13 KS.2021.193 - Revidering av ägardirektiv för
Grefab
14 KS.2021.214 - Tilläggsäskande av
investeringsmedel för VA-ledningar
Älvängen-Nödinge inklusive uppgradering
för framtida VA-försörjning
15 KS.2021.215 - Äskande av medel för
fördjupad översiktsplan
16 KS.2020.423 - Översiktsplan för Ale kommun
– Ale ÖP 2021, utställningshandling
17 KS-SOU.2021.248 - Lokaliseringsstudie för
verksamhetsmark och
jordbruksmarksvärdering
18 KS-SOU.2020.512 - Reviderade riktlinjer för
intern kontroll
19 KS.2021.253 - Revidering av riktlinje för
styrdokument
20 KS-HR.2021.272 - Riktlinje för
kompetensförsörjning
21 KS-SOU.2021.151 - Återrapportering av
laddinfrastrukturprogram

Tid

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Ärenden

Föredragande

22 KS-HR.2021.110 - Återrapportering av heltid
som norm
23 KS.2020.523 - Återrapportering av Aleförslag
för perioden augusti 2019 till och med
december 2020
24 KS-SOU.2020.491 - Remiss av
landsbygdsprogram
25 KS.2020.459 - Val av ny ledamot till
kommunstyrelsens arbetsutskott
26 KS-SOU.2020.440 - Uppföljning gemensam
verksamhet social hållbarhet och folkhälsa
2017 - 2020
27 KS.2021.282 - Arvode i enlighet
arvodesbestämmelserna, 3.1.3 9 stycket,
avseende justering av arvode vid 40 procent
28 KS.2021.257 - Delegeringsordning för
kommunstyrelsen
29 KS.2021.286 - Uppsägning av 1994 års avtal
avseende Medborgarhuset
30 KS-SOU.2021.278 - Lokalprogram för
kommunens hus
31 KS.2021.262 - Yttrande till
Göteborgregionens bristlista för
infrastruktur
32 KS-EKO.2021.294 - Begäran från
samhällsbyggnadsnämnden avseende
omprioritering av investeringsbudget
avseende medel till Nödinge centrum
33 KS.2021.4 - Anmälan av delegeringsbeslut

Tid
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Ärenden

34 KS.2021.6 - Redovisning av underättelser
och beslut

Föredragande

Tid
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.171
Datum: 2021-05-17
Kommunikationschef Kenth Åkerman
Kommunstyrelsen

Policy kommunikation, service och bemötande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policy för
kommunikation, service och bemötande.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
kommunikationspolicy 1998-10-21, kommunikationspolicy för nämnder och bolag i
koncernen Ale.
Sammanfattning
Sektor kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på övergripande "Policy för
kommunikation, service och bemötande".
Tidigare kommunikationspolicy behöver uppdateras för att motsvara nuvarande krav och
arbetssätt och förslag till uppdatering finns därför. Ny policy som även innefattar delar kring
service och bemötande utgår från upplevelsen ur ett invånar- och brukarperspektiv.
Kommunen har tidigare saknat en helhetssyn på service och bemötande och vilka
förhållningssätt som ska gälla. Genom denna policy kommer kommunen ha en övergripande
policy som ger medarbetarna stöd i dessa frågor.
Denna policy kommer att ersätta nuvarande "Kommunikationspolicy för nämnder och bolag i
koncernen Ale".

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef strategi och uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-17
Policy för kommunikation, service och bemötande

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunikationschef
För kännedom:

Förvaltningsledningen
Ärendet
Sektor kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på övergripande "Policy för
kommunikation, service och bemötande" som efter beslut om genomförande ska kompletteras
med:
·

Riktlinjer för grafisk utförande

·

Riktlinjer för sociala medier

·

Riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande

·

Riktlinjer för synpunktshantering

Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Genom att inrätta en ny policy får invånarna ökad tydlighet kring hur kommunen ställer sig
vid handläggning av medborgarnas ärenden och i mötet med dem.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Policyn utgår från aktuell lagstiftning och det regelverk detta medför.
För att policyn ska kunna understödjas i vardagen kommer fyra riktlinjer att revideras och
presenteras för beslut då denna policy är antagen.
·

Riktlinjer för grafisk utförande

·

Riktlinjer för sociala medier

·

Riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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·

Riktlinjer för synpunktshantering

Remissyttrande
Dialog har förts med förvaltningsledningen. Inga andra remisser har genomförts.
Beslutets genomförande
Beslutet kommuniceras av kommunikationschef genom att tillgängliggöras på ale.se samt
internt på intranät (verksamhetshandbok).
Förvaltningens bedömning
Medborgarnas krav och behov har förändrats genom åren och mötet med invånare och
brukare står allt mer i fokus genom alla kanaler, i det fysiska mötet såväl som i den digitala
och uppkopplade kontakten. Tidigare policy är från 1999 och behov finns av uppdatering.
Kommunen har saknat en helhetssyn på service och bemötande och vilka förhållningssätt som
ska gälla. Genom denna policy kommer kommunen ha en övergripande policy som ger
medarbetarna stöd i frågorna. Tillsammans med uppdaterade riktlinjer kommer det blir lättare
att göra sitt arbete för invånarna och med visionen "Lätt att leva" i fokus.
Förvaltningens bedömning är att en uppdatering och revidering av policyn inom området för
kommunikation, service och bemötande underlättar för medarbetare att omhänderta brukarens
och invånarens behov och rättigheter i mötet med kommunen.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Policy kommunikation, service
och bemötande

Antagen av kommunstyrelsen:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

datum § XX
Kommunstyrelsen
2020-XX-XX
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
KS.2021.171

Ansvarig handläggare

Kommunikationschef, Kommunstyrelsen

Inledning och syfte
På uppdrag av kommunchef har en arbetsgrupp bestående av kommunikationschef,
kontaktcenterchef och kommunikationsstrateg tagit fram ett nytt förslag på övergripande "Policy
för kommunikation, service och bemötande".
Denna policy kommer då att ersätta nuvarande Kommunikationspolicy (KS 1999).
Stödjande styrdokument kommer vara
- riktlinjer för tillgänglighet och bemötande (KS2006), revideras
- riktlinjer synpunktshantering (KS 2009), revideras
- riktlinjer grafisk utformning (Grafisk manual, KS2014, 2020), revideras
- riktlinjer för sociala medier (strategi för social medier, 2018) revideras

Policy kommunikation, service och bemötande
Kommunen och dess verksamheter kan utvecklas när invånare och medarbetare är delaktiga och
engagerade. Kunskap om kommunen och dess verksamheter är grunden för att skapa delaktighet och
engagemang. Kunskap är också en förutsättning för den kreativa dialog som utvecklar den lokala
demokratin och Alebornas inflytande i de kommunala verksamheterna.
Kommunens egen transparens och medias granskning är delar i Alebornas lagliga rätt på insyn och ger
dem en möjlighet att ta ställning i frågor som rör kommunen. Kontakterna mellan kommunen och
massmedia ska därför bygga på största möjliga öppenhet med utgångspunkt i offentlighetsprincipen. Ale
kommun kan utse talespersoner. Medarbetare i Ale kommun har laglig rätt att kontakta och uttala sig för
media som privatpersoner. Efterforskningar om dessa kontakter får inte förekomma.
I kontakten med Aleborna ska alla medarbetare vara lyhörda för synpunkter på kommunens
verksamheter. Allas lika värde, berikande mångfald och jämställdhet är grundläggande värderingar i Ale
kommun. Tillsammans förädlar vi våra tjänster för att ge Aleborna en enklare vardag, livskvalitet och
inspiration att förverkliga sina drömmar. Mod, glädje och engagemang är våra ledord i genomförandet.

Vi informerar inåt innan vi informerar utåt
Väl fungerande intern information är en förutsättning för att information och kommunikation ska fungera
utåt. Medarbetarna behöver känna trygghet och möjlighet till inflytande för att kunna göra ett gott arbete
för Aleborna.

Vi ger en tydlig och enhetlig bild av Ale
Bilden av Ale kommun ska vara tydlig och enhetlig så att medborgarna får god möjlighet att skaffa
kunskap och överblicka de kommunala verksamheterna. Risken för ryktesspridning och felaktigheter i
komplicerade frågor och händelseförlopp minskar om vi själva är aktiva.
Alla medarbetare är i sina dagliga kontakter med kommunens invånare, brukare och övriga intressenter
delaktiga och ansvariga för att en saklig och rättvis bild av kommunen förmedlas. Alla verksamheter ska
uppträda på ett enhetligt sätt. Detta beskrivs bland annat i riktlinjer för grafiskt utförande, samt riktlinjer
för sociala medier.

Vi arbetar aktivt med att förbättra vår service

Alla medarbetare i Ale kommun arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår verksamhet och
service utifrån nya behov och krav. I arbetet ingår att Alebornas synpunkter ska föras vidare i
organisationen.
I kontakterna med Aleborna ska medarbetarna vara tillgängliga, välkomnande och serviceinriktade.
Medarbetarna ska ge snabb återkoppling oavsett genom vilken kanal de blivit kontaktade. På vilka sätt
detta görs beskrivs i riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande samt i riktlinjer för
synpunktshantering.

Vi tar ett personligt ansvar för bemötande och kommunikation
Varje verksamhet ansvarar för att ta fram rutiner och åtgärder så att medarbetarna kan följa, service-,
bemötande- och kommunikationspolicyn. Varje medarbetare tar ett personligt ansvar för bemötande och
kommunikation genom att se till att alla får svar på sina frågor eller kommer i kontakt med rätt funktion.
Genom att ge ett gott bemötande samt lyssna, förstå och förklara för Aleborna ser vi till att lösa deras
ärenden.

Vi ger en saklig och rättvis bild av kommunens verksamhet
Kommunen är skyldig att informera sina medborgare om vilken service kommunen erbjuder samt de
rättigheter och skyldigheter som medborgarna har. Genom öppen och aktiv information skapar vi
förtroende för den kommunala verksamheten. Det är viktigt att all kommunikation sker snabbt och i
ordnade former. Innan ett beslut tas skaverksamheten ta ställning till hur beslutet ska kommuniceras.
Ale kommun ska i all kommunikation vara tydliga, enkla och kortfattade för att motverka osäkerhet och
missförstånd. Informationen ska vara korrekt och tillgänglig.

Varje verksamhetsansvarig har service- och kommunikationsansvar
Varje chef ansvarar för information och kommunikation om sin verksamhet. Information och
kommunikation är verktyg för att nå verksamhetens mål och ska integreras i den årliga budget- och
verksamhetsplaneringen. Åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Stödjande dokument


Riktlinjer för grafisk utförande



Riktlinjer för sociala medier



Riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande



Riktlinjer för synpunktshantering
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SÄK.2021.126
Datum: 2021-06-02 2021-05-19
Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention Dzemal Sabovic
Kommunstyrelsen

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck
för Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa handlingsplan för
arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden,
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Alebyggen AB att implementera
handlingsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen
att besluta om eventuella revideringar av handlingsplanen.
Sammanfattning
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun ska bidra i
att utveckla och stärka kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och
tillgodose alla Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.
Denna handlingsplan riktar sig till Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur och
Fritidsnämnden och Alebyggen AB. Den ska vara ett konkret verktyg för att upptäcka och
agera vid tecken på hedersproblematik. Genom kunskap och tidiga insatser när problem
uppstår, eller är på väg att kunna hända samt genom att erbjuda snabbt och adekvat stöd till de
utsatta och ta ett samlat grepp om problematiken.
Genom att:
●

göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck

●

skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera

●

ge handlingsberedskap i akuta situationer

●

tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Samverkansforumet för barn, unga och familj, tidiga samordnade insatser-plattformen (TSI)
ansvarar för styrdokumentets förvaltning.

Maria Reinholdsson

William Försth

Kommunchef

Säkerhetschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-22
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Alebyggen AB
För kännedom:

Samordnare för trygghet och missbruksprevention
Säkerhetschef
Utvecklingsledare kansli och säkerhet
Utvecklingsledare social hållbarhet och folkhälsa
Ärendet
Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet uppmärksammats i
flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom FN:s arbete. Sedan morden på Sara
Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999) och framförallt mordet på Fadime Sahindal (2002)
har begrepp som hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck används i den svenska debatten.
Det råder dock en polariserad samhällsdebatt och en oenighet kring förståelsen av
hedersrelaterat våld och förtryck då det finns flera olika perspektiv på frågan. De konflikter
och motsättningar som finns i debatten visar på att hedersrelaterat våld och förtryck är en
komplex samhällsfråga. Motsättningarna kan även utgöra en utmaning både för
kunskapsinhämtning samt arbetet med främjande, förebyggande och riktade insatser.
Ale kommuns arbete behöver därför vara kunskapsbaserat, långsiktigt, systematiskt och agilt.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är att det har sin grund i
kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. På det sättet liknar det mäns våld mot
kvinnor i nära relationer i stort. Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva
uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild
kvinna i en parrelation.
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons
handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den
rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att
familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder.
Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av
gemenskapen. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer
och förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta.
Anseende och status är beroende av faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten
kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och
kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs
om det kommer fram.
Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella
beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och
könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck kan därmed
inkludera flera olika former av våld, inklusive psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld och
angränsar ofta till, eller överlappar med, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.
I många fall är det psykiska våldet i form av begränsningar, kontroll, hot, kränkningar och
ryktesspridning mer utbrett än det fysiska våldet. Ofta är det även dolt och rädslan för att bli
utsatt bidrar till att ständigt vara på sin vakt eller anpassa sig. Våldet och förtrycket utövas
inte uteslutande i hemmet av den närstående familjen, utan kan även utövas av en större
gemenskap där bostadsområden, skolor, sociala medier och transnationella nätverk framträder
alltmer som arenor för hedersrelaterat våld och förtryck. Förståelsen för hedersrelaterat våld
och förtryck i denna handlingsplan utgår ifrån en bred ansats som även inkluderar kvinnlig
könsstympning, barn- och tvångsäktenskap situationen för HBTQ-personer och intellektuellt
funktionsnedsatta vardagsheder.
Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens,
släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de egna. Val av partner är till
exempel många gånger inte en individs eget val utan en angelägenhet för familjen eller ett
större kollektiv.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors
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Det är därför i Ale kommuns arbete extra viktigt att uppmärksamma och agera vid alla former
av hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka vår demokratiska värdegrund och värna
om grundläggande mänskliga rättigheter och framför allt värna om barnens rätt.
I Ale kommuns program för trygghet och säkerhet (Program för trygghet och säkerhet 2021 2024 Ale kommun ) riktas särskilt fokus på minskning av våld i nära relation, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck. Att ha enhetliga och överenskomna handlingsstrategier och
rutiner för att förebygga, motverka och hantera problematiken.
På nationell nivå återfinns arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom ramen för den
nationella jämställdhetspolitiken. Den tioåriga nationella strategin från 2017, Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, omfattar mäns våld mot kvinnor,
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella
ändamål. Det nationella kompetensteamet, vid Länsstyrelsen i Östergötland, samordnar och
stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, inklusive
barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
Iom att problemområdet är komplext samt riktar sig mot primärmålgruppen barn och unga
(och deras familjer) så förutsätter det ett långsiktigt och välutvecklat internt samarbete mellan
kommunala verksamheter inom främst sektor socialtjänst, sektor Utbildning och sektor
kultur- och fritid.
Ekonomisk bedömning
Fastställande avhandlingsplanen bedöms i nuläget inte innebära några direkta kostnader och
informations- och implementeringsarbetet kan ske inom ramenf ör de ordinarie
arbetsplatsmötena samt via information på intranätet (DAP).
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.
Handlingsplanen ligger i linje med Program för trygghet och säkerhet i Ale kommun 2021 2024.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutets genomförande
Efter beslut av kommunfullmäktige att anta denna handlingsplan ska kommunfullmäktige
uppdra åt socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur och Fritidsnämnden och Alebyggen AB
att implementera handlingsplanen i verksamheterna.
Förvaltningens bedömning
Ale kommun ansvarar för att förebygga och motverka alla typer av våld och förtryck i
lokalsamhället.
Målsättningen är att allt våldsförebyggande arbetet skall bedrivas kunskapsbaserat,
långsiktigt, strukturerat och kostnadseffektivt och handlingsplanen är ett verktyg för att uppnå
detta. Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun ska
vara ett konkret verktyg för att upptäcka och agera vid tecken på hedersproblematik.
Genom kunskap och tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända samt
genom att erbjuda snabbt och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om
problematiken ska handlingsplanen bidra i att utveckla och stärka kommunens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till
ett liv fritt från våld och förtryck.
Detta genom att tydliggöra ansvar och göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat
våld och förtryck, skapa rutiner för att upptäcka utsatthet och agera och ge
handlingsberedskap i akuta situationer.
Förvaltningen bedömer således att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa handlingsplanen för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale
kommun och uppdrar åt socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
Alebyggen AB att implementera den samma.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och
förtyck i Ale kommun

Antagen av
Datum § XX
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

Kommunfullmäktige
Sektor kommunstyrelse
2021-XX-XX
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
KS.SÄK.2021.126

Ansvarig handläggare

Dzemal Sabovic, Trygghets- och missburkssamordnare, Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning:
1. Syfte………………………………………………………………………………………………………………….3
2. Mål……………………………………………………………………………………………………………………3
3. Vem omfattas av handlingsplanen…………………………………………………………………….3
4. Sammanfattning………………………………………………………………………………………………..3
5. Att upptäcka hedersrelaterat våld – vad ska uppmärksammas………………………….5
5.1. Pojkar – specifika varningstecken……………………………………………………………………6
5.2 Flickor - specifika varningstecken…………………………………………………………………….6
6. Att ställa frågor…………………………………………………………………………………………………..6
6.1. Exempel på frågor att ställa vid misstanke om att någon är utsatt…………………..7
7. Ansvar…………………………………………………………………………………………………………………7
8. Rutiner vid misstanke om utsatthet för hedersvåld och förtryck…………………………7
8.1. Akuta insatser…………………………………………………………………………………………………..8
8.2. Checklista stödfrågor vid bedömning av akuta insatser…………………………………….8
8.3. Om personal misstänker att det handlar om ett akut läge för den unga……………8
8.4. Utredning hos socialtjänsten…………………………………………………………………………….9

2

1. Syfte
Syftet med planen är att utveckla och stärka kommunens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och
ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.
Genom att:
●
●
●
●

göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck
skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera
ge handlingsberedskap i akuta situationer
tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov. Samverkansforumet för
barn, unga och familj, Tidiga Samordnade Insatser-plattformen (TSI) ansvarar
för styrdokumentets förvaltning.

2. Mål
Målet är att handlingsplanen ska vara ett konkret verktyg för att upptäcka och
agera vid tecken på hedersproblematik. Genom kunskap och tidiga insatser när
problem uppstår eller är på väg att kunna hända samt genom att erbjuda snabbt
och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om problematiken.

3. Vem omfattas av handlingsplanen
Denna handlingsplan riktar sig till Socialnämnden, Utbildningsnämnden,
Kultur och Fritidsnämnden och Alebyggen AB.

4. Sammanfattning
Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet
uppmärksammats i flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom
FN:s arbete. Sedan morden på Sara Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999)
och framförallt mordet på Fadime Sahindal (2002) har begrepp som
hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck används i den svenska debatten.
Det råder dock en polariserad samhällsdebatt och en oenighet kring förståelsen
av hedersrelaterat våld och förtryck då det finns flera olika perspektiv på
frågan. De konflikter och motsättningar som finns i debatten visar på att
hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex samhällsfråga.
Motsättningarna kan även utgöra en utmaning både för kunskapsinhämtning
samt arbetet med främjande, förebyggande och riktade insatser. Ale kommuns
arbete behöver därför vara kunskapsbaserat, långsiktigt, systematiskt och agilt.
Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är att det har
sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. På det sättet
liknar det mäns våld mot kvinnor i nära relationer i stort. Hedersrelaterat våld
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utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det
inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation.
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en
ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet
utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen
och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska
återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta
familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Det
hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer och
förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta.
Anseende och status är beroende av faktiska eller påstådda beteende. Det
innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det
kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp
inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs om det kommer fram.
Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors
sexuella beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersrelaterat
våld och förtryck kan därmed inkludera flera olika former av våld, inklusive
psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld och angränsar ofta till, eller
överlappar med, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.
I många fall är det psykiska våldet i form av begränsningar, kontroll, hot,
kränkningar och ryktesspridning mer utbrett än det fysiska våldet. Ofta är det
även dolt och rädslan för att bli utsatt bidrar till att ständigt vara på sin vakt
eller anpassa sig. Våldet och förtrycket utövas inte uteslutande i hemmet av
den närstående familjen, utan kan även utövas av en större gemenskap där
bostadsområden, skolor, sociala medier och transnationella nätverk framträder
alltmer som arenor för hedersrelaterat våld och förtryck. Förståelsen för
hedersrelaterat våld och förtryck i denna handlingsplan utgår ifrån en bred
ansats som även inkluderar kvinnlig könsstympning, barn- och
tvångsäktenskap situationen för HBTQ-personer och intellektuellt
funktionsnedsatta vardagsheder.
Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att
familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de
egna. Val av partner är till exempel många gånger inte en individs eget val utan
en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.
Det är därför i Ale kommuns arbete extra viktigt att uppmärksamma och agera
vid alla former av hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka vår
demokratiska värdegrund och värna om grundläggande mänskliga rättigheter
och framför allt värna om barnens rätt.
I Ale kommuns program för trygghet och säkerhet (Program för trygghet och
säkerhet 2021 - 2024 Ale kommun ) riktas särskilt fokus på minskning av våld
i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Att ha enhetliga och
överenskomna handlingsstrategier rutiner för att förebygga, motverka och
4

hantera problematiken. På nationell nivå återfinns arbetet mot hedersrelaterat
våld och förtryck inom ramen för den nationella jämställdhetspolitiken. Den
tioåriga nationella strategin från 2017, Makt, mål och myndighet – feministisk
politik för en jämställd framtid, omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för
sexuella ändamål. Det nationella kompetensteamet, vid Länsstyrelsen i
Östergötland, samordnar och stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck och dess olika uttrycksformer, inklusive barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
Iom att problemområdet är komplext samt riktar sig mot primärmålgruppen
barn och unga (och deras familjer) så förutsätter det ett långsiktigt och
välutvecklat internt samarbete mellan kommunala verksamheter inom främst
Sektor Arbete Trygghet och Omsorg (ATO), Sektor Utbildning (UTB) och
sektor Kultur och Fritid (KoF).

5. Att upptäcka hedersrelaterat våld – vad ska
uppmärksammas
En förutsättning för att kunna hjälpa personer som utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck är att uppmärksamma och förstå utsattheten. Därför krävs en
viss grundkunskap hos all personal i kommunen som möter barn och ungdomar
för att kunna identifiera varningstecken som tyder på en utsatthet för
hedersrelaterat våld och förtryck.
OBS! Observera att nedan varningstecken ensamma i sig inte behöver utgöra
en anledning för att känna oro för på en utsatthet för hedersrelaterat våld och
förtryck utan får sättas in i en helhetskontext. Det räcker dock med att den
enskilde medarbetaren känner oro för att en ungdom håller är utsatt för att
agera.
Nedan finns några varningstecken som bör uppmärksammas:
● Begränsningar av en persons handlingsutrymme för att upprätthålla
gruppens/familjens heder
● Könsstympning av flickor och kvinnor
● Omskärelse av pojkar
● Det finns önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning eller
aktiviteter, till exempel musik, idrott, sex- och samlevnad, lägerskola och
skolresor

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ofta återkommande magvärk, huvudvärk och illamående
Återkommande frånvaro och skolk
Koncentrationssvårigheter och försämrade skolresultat
Synliga skador av våld
Depression och självmordstankar
Få eller inga vänner
Får inte välja partner själv
Kvardröjande på fritidsaktiviteten eller i skolan efter sista lektionen
Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och/eller
socialtjänst och föräldrar som motsätter sig olika stödinsatser
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● Avsaknad av vuxna stöttande personer utanför familjen
● Oro över att föras ut ur landet under sommarlov eller utlandssemester,
giftermål eller uppfostringsresa
● Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell
eller transperson
● Önskemål om att inte gå i samma klass eller skola som syskon eller
kusiner
● Rymmer hemifrån
● Kontroll av exempelvis mobiltelefon, dator eller egna pengar
● Får inte gå ut efter skola på egen hand, eller får inte gå ut alls
● Familjen diskuterar omvändelse av HBTQ-personer
● Hot och våld används som straff när man bryter mot hedersnormer
● Rädsla för vad föräldrarna ska säga eller göra om det kommer fram att
man sökt hjälp
● Söker ofta elevhälsa för det som kan vara psykosomatiska besvär
● Ändrar sig plötsligt, tystnar eller tar tillbaka allt man tidigare sagt
5.1.

Pojkar – specifika varningstecken

● Krav på att kontrollera sina syskon, kusiner eller andra inom gruppen
genom att tex invänta dem efter skolan eller ”skvallra” om vad en flicka
gjort i skolan.
*Att tex. ta en bild på flickan när hon gör något som bryter mot hedersnormer och skickar det till hennes
familjesystem

5.2. Flickor - specifika varningstecken
● Olika kläd- och beteendekoder i och utanför förskolan/skolan eller
hemmet. Bär exempelvis slöja och heltäckande kläder i
förskolan/skolan men inte hemma
● Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att inte få delta i aktiviteter
utanför skolan
● Hon får inte ha svenska vänner
● Hon får inte umgås med killar
● Önskan om att ”återställa” eller kontrollera sin ”mödomshinna” eller
slidkrans.
● Det talas om att flickan ska bli kvinna eller ”bli ren”
*Om flickan är gravid eller har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller våld kontakta alltid
socialtjänsten

6. Att ställa frågor
Det är viktigt att våga ställa frågor som berör hedersrelaterat våld och förtryck
eller annan utsatthet.
Vissa som utsätts för våld ser sig inte som utsatta och tänker inte på våldet som
misshandel, övergrepp och hot.
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När man ställer frågor om våld är det därför viktigt att fokusera på personens
egen upplevelse. Det kan vara svårt för en utsatt person att göra en fullständig
analys av sitt liv. Ställ därför korta, enkla och raka frågor som inte är ledande.
6.1. Exempel på frågor att ställa vid misstanke om att någon
är utsatt
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vad vill du göra som du inte får?
Vad måste du göra som du inte vill?
Vilka argument används för att reglerna ska efterföljas?
Vilka metoder används för att reglerna ska efterföljas?
Vilka personer upprätthåller reglerna? Vem bestämmer vad?
Vika är konsekvenserna om reglerna bryts?
Har någon du känner till varit i en liknande situation?
Hur reagerade familjen eller då?
Hur länge har kontrollen pågått?
Föreligger underliggande eller direkt uttalat hot, i så fall från vem eller
vilka?
Vad tycker andra om den du är kär i? Kan du ta hem din partner? Kan
du ha vänner av motsatt kön?
Vilka krav finns kring ditt utseende?
Vad har sagts om din framtid?
Vilken är familjens/församlingens hållning i det här som tagits upp?
Hur ser syskon, släktingar eller andra gruppmedlemmars inställning och
agerande ut?
Finns det någon inom gruppen som känner till din situation?
Finns det någon du litar på inom eller utanför gruppen?
Hur ställer du dig själv till din situation?

7. Ansvar
Alla yrkesgrupper som arbetar med barn, eller kommer i kontakt med barn i sitt
yrke, har enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen skyldighet att genast anmäla till
socialtjänsten om de får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (14 kap
§1 SoL) se Rutiner för anmälan till socialtjänsten. (sharepoint.com)

8. Rutiner vid misstanke om utsatthet för hedersvåld
och förtryck
● Vid misstanke om att ett barn eller ungdom utsätts för hedersrelaterad
problematik är det viktigt att en orosanmälan görs snarast - se Rutiner
för anmälan till socialtjänsten. (sharepoint.com
● Föräldrar/vårdnadshavare skall aldrig kontaktas, utan eventuell
kontakt sker genom Socialtjänsten.
● Om situationen är akut ska omedelbar kontakt tas med
socialsekreterare i mottagningsgruppen, SSPF eller annan
socialsekreterare.
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● Om akut situation uppstår under kvällstid eller helg ska omedelbar
kontakt med socialjour eller polis tas.
8.1.

Akuta insatser

I vissa fall behöver akuta insatser sättas in vid tecken på hedersrelaterat våld
och förtryck.
Detta kan vara när det finns en akut risk för att personen ska:
●
●
●
●

bli utsatt för våld
ingå äktenskap mot sin vilja
utsättas för könsstympning
eller av annan anledning behöver omedelbart skydd

8.2.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Checklista stödfrågor vid bedömning av akuta insatser

Vad är det som gör att du söker hjälp just nu?
Vad vill du ha hjälp med?
Har du sökt hjälp tidigare och i så fall var?
Hur ser din familj/släkt/nätverk ut?
Vilka regler har du brutit mot och vad tror du blir påföljden?
Hur stor är risken att någon får reda på det? I så fall vem?
Har någon annan i nätverket brutit mot reglerna? Vad hände då?
Finns det någon i din närhet som känner till din situation?
Om vi skulle kontakta någon i din familj vem skulle det vara?
Vet någon att du är här?
Finns något uttalat hot?
Vad händer om du går hem idag?

8.3.

Om personal misstänker att det handlar om ett akut läge
för den unga

● Gör upp en ansvarsfördelning kring vem som arbetar vidare med
ärendet.
● Kontakta socialtjänsten, hälso- och sjukvården om det finns behov av
vård eller dokumentation av skador.
● Försök så snabbt som möjligt ta reda på våldets karaktär och
omfattning, vem eller vilka som utövar våldet och hur den utsatta
personens nätverk ser ut.
● Försök att utforska barnets/ungdomens situation utan att värdera
eller kommentera. Ha ett objektivt förhållningssätt. Dokumentera om
möjligt.
● Individ och familjeomsorg (IFO) enheten för barn och unga och SSPFkoordinator, mottagningsenheten och säkerhetsenheten kan vara
behjälpliga med att bedöma skyddsbehovet.
● Informera aldrig vårdnadshavare vid misstanke om
hedersrelaterat våld och förtryck
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●

Försök att uppehålla barnet/ungdomen tills socialtjänsten återkopplar.

8.4.

Utredning hos socialtjänsten

När hedersrelaterat våld och förtryck förekommer och personen önskar stöd
och hjälp ska utredning enligt SoL (11 kap 1§) inledas hos socialtjänsten.
En utredning inom socialtjänsten ska utreda behov av stöd och hjälp hos den
unge, på kort sikt och på lång sikt. En utredning som handlar om oro för
hedersrelaterat våld och förtryck handläggs av individ och familjeomsorg
(IFO).
En utredning får pågå i max 4 månader och görs för att ta reda på hur den
unge mår, har det hemma och om och på vilket man eventuellt behöver stötta
och hjälpa den unge. Utredningen sammanställs sedan i ett skriftligt dokument
där den unge, föräldrar, skola och sjukvård kan komma att uttala sig.
Antingen avslutas utredningen utan stöd och ärendet avslutas. Om
utredningen istället avslutas med en insats, innebär det att den unge får någon
form av stöd exempelvis boende i familjehem eller kontakt med
familjebehandlare.
Utredning av någon över 18 år kan inte göras utan samtycke.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.264
Datum: 2021-05-24
Avdelningschef Daniela Ölmunger
Kommunstyrelsen

Budget och verksamhetsplan Ale kommun 2022 -2025
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets,
Kristdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas, Miljöpartiet de grönas och Framtid i
Ales verksamhetsplan och budget för åren 2022-2025 med resultatbudget,
balansbudget, finansieringsbudget, exploateringsplan och investeringsbudget för 2022.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i
enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i
enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år
2022 senast 18 november och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för
år 2022 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2021.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens
utdebitering för år 2022 ska vara 21,87 kr per skattekrona.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra
omdisponeringar om upp till en miljon kronor inom sin totala investeringsbudget 2022
efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld
får uppgå till maximalt 900 mkr under år 2022. Inom totalbeloppet innefattas rätt att
omsätta lån på 135 mkr.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens
ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens
räkning fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som
omsättning av lån, inom angiven ram.
7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för
framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa låneskulden.
8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år
2022 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften
erläggs till kommunen varje tertial.
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9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2022
ska utbetalas i enlighet med antagna bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale
kommun.
10. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att de strategiska mål som
är antagna i budgeten även gäller de helägda kommunala bolagen där så är tillämpligt.

Sammanfattning
Förslaget till verksamhetsplan och budget för åren 2022-2025 som föreligger enligt bilagor
bygger på inkommit budgetförslag från Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och Framtid i Ale, kallad Koalitionen.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef SoU

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-24
Budget och verksamhetsplan 2022-2025
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Samtliga sektorchefer
För kännedom:

Förvaltningsledningen
Samtliga nämnder och styrelser
Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår
(budgetår). Budgeten skall upprättas så att intäkter överstiger kostnaderna. Budgeten skall
också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid
vara planperiodens första år. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin
under året. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den
ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.
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Samråd/samverkan
Facklig MBL-förhandling har skett 2021-05-27.
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 inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Facklig MBL har genomförts.
Beslutets genomförande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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1 Inledning
Ale kommun står väl rustade inför en framtid som kommer att utmana oss med ökade krav och snabba förändringar som inte alltid kommer att vara förutsägbara. Vi är stolta över vår organisation som tillsammans med föreningarna och företagen snabbt ställde om i början av Coronapandemin. Omställningen visar att dialog och tillit
är rätt väg framåt och detta är något vi måste utveckla vidare. Genom samverkan där varje aktör bidrar med sitt
perspektiv och sin kompetens kan vi sätta dem vi är till för i fokus. Alla tänkbara lösningar ska beaktas, tidigare
beslutade lösningar ska utvärderas på nytt för att möjliggöra ett ökat fokus på kärnverksamheterna. Driftsformerna i sig är ointressanta, vi ska skapa största nytta för våra invånare och därför bör alla former prövas när vi
utvärderar och utvecklar vår verksamhet.
Kommunorganisationens enda uppgift är att finnas till för invånarna och på deras uppdrag leverera tjänster och
service för deras gemensamma nytta med deras gemensamma finansiering. Det är därför viktigt att den demokratiska processen fungerar och att vi säkerställer att alla behandlas likvärdigt. Det är av den anledningen också viktigt att all vår personal har fokus på god service och hög tillgänglighet i alla kontakter med våra invånare.
Verksamhetsplanen 2022 är ett styrdokument som aktivt följs upp genom verksamhetsdialog där prioriteringar
tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tas tillvara, vilket i sin tur stimulerar delaktighet, förståelse,
och samverkan.
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2 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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3 Strategiska målsättningar
3.1 Hälsa och välbefinnande
Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande
är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos våra invånare måste tillvägagångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver prova nya tankar och arbetssätt. Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta.
Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att
samverkan är en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och
civilsamhälle, inte minst med föräldrar.
Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och
andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får
möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i
alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över
åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.
Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter
som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, men kanske
främst bland våra barn, ungdomar och äldre.
Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn
tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl
barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.
Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och
smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet
för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill att de som besöker vår kommun
känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undangömda pärlor blir kända för såväl kommunens invånare, som för besökare utifrån.

3.2 Kunskap och utbildning
Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i
varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär
att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framför allt i
förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt
i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga
upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.
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3.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla
tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 %
för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha
en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. Kommunen ska arbeta för att tillhandahålla verksamhetsmark i olika stadier, från råmark till byggklara fastigheter där all infrastruktur är färdig så att det går
snabbt från köp till etablering. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora
som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva
och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.
Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med
utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi
måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare
ska vara anställningsbara.
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination
med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag
i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från
ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhöriga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem de som står allra längst bort från arbetsmarknaden.
Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.

3.4 Hållbart samhällsbyggande
Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i
framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög kvalitét. Vidare vill vi att samhällsbygget
sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör bör vi
vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett föredöme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier
för att minska dessa.
När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.
Ale kommun vill vara en kommun som kan erbjuda många olika typer av boenden som också är anpassade för
människor i olika skeden i livet. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad tredimensionell fastighetsbildning kan vara
en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt under
dygnets alla timmar. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i
våra samhällen.
Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig
fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar
till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil.

3.5 Ett Ale
Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans för att skapa
ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. Vi behöver se
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samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen,
lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter
och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer
behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt förutsättningar för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och
service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark kommun är att
kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för att säkerställa att vi gör rätt
saker på rätt plats. En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens
vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att förnya den ska påbörjas under året.
Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar
utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt,
till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till
data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt
skapad och insamlad data vara offentlig.

3.6 En arbetsgivare
Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska
förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi
delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska
se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i
alla processer och ska tex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket viktig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsättning för att verksamheterna ska nå sina mål.
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemannings utmaningar och redan nu inleda
arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se
att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånare perspektivet för att
tillitsbaserad styrning skall fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.
I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under coronapandemin har det nära
och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper
där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad
NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering.
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4 God ekonomisk hushållning
I kommunallagen finns ett regelverk för hur kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs
bland annat att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den löpande verksamheten under året kan finansieras med
intäkter. För att inte behöva göra besparingar i verksamheten enskilda år, då intäkterna (skatteintäkter och statsbidrag) plötsligt viker eller då oförutsedda kostnadsökningar uppstår, krävs att kommunen har en buffert i sin
ekonomi. För Ale kommun innebär god ekonomisk hushållning dessutom att verksamheten bedrivs effektivt, det
vill säga den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och dessutom bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.
För att nå en god ekonomisk hushållning krävs ett metodiskt arbete efter att mål och ekonomiska ramar har fastställts av fullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året.
Kommunens ekonomi måste vara i balans och långsiktigt hållbar. För att kommunen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat är det av största betydelse att respektive nämnd klarar sitt uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i
balans genom en god budgetföljsamhet. Det ekonomiska resultatet är också beroende av att investeringsvolymen
hålls på en rimlig nivå. Hur kommunens nettoinvesteringar ska finansieras finns angivet i de finansiella målen
som är antagna av kommunfullmäktige. En ökande nettolåneskuld innebär ett successivt försämrat resultat för
kommunen, och ställer krav på politisk prioritering vad gäller behov av och önskemål om kommunala investeringar.
I kommunallagen finns en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Ale kommun har reserverat
100 mkr av Eget Kapital i RUR.
Finansiella mål
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre
sikt. Om en kommun under ett år eller flera år förbrukar mer pengar än den får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för denna överkonsumtion.
Kommunfullmäktige antog 2019-01-28 riktlinjer for God ekonomisk hushållning och finansiella mål enligt nedan:
•
•
•
•
•

Nettokostnadsandelen skall vara högst 96 %.
Nämnderna skall ha en ekonomi som klarar förändring dvs inte bundit upp hela budgeten. Uttryckas
som att minst en procent av nämndramen skall ligga som ”buffert/reserv” alternativt en procent av omsättningen, för de verksamheter som ej är skattefinansierad eller interndebiterar ut sina kostnader.
Självfinansieringsgrad av investeringar ska i genomsnitt under en rullande åttaårsperiod med 2018 som
startår uppgå till minst 70 procent.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen skall öka med en procent årligen på lång sikt.
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall på lång sikt öka. Kommunens soliditet skall vara positiv
och inte minska fler än två år i rad.
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5 Ekonomisk översikt
Finansiella jämförelsetal

Utfall 2019

Utfall 2020

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Resultat (Mkr)

40,1

125,6

79,0

84,0

86,0

90,0

95,0

Nettokostnadsandel (%)

97,7%

93,5%

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

Nettokostnad (Mkr)

1 694,5

1 797,5

1 892,0

2 012,0

2 064,2

2 143,2

2 246,2

Nettokostnad per invånare (kr)

54 791

56 403

58 793

61 383

62 053

63 153

64 493

-"- Procentuell ökning (%)

2,6%

2,9%

3,3%

4,4%

1,1%

1,8%

2,1%

Anläggningstillgångar per invånare
(kr)

49 715

59 458

68 371

80 835

96 747

103 280

107 243

Extern låneskuld (Mkr)

367,1

405,8

741,3

997,6

1 411,2

1 632,7

1 835,0

Låneskuld per invånare (kr)

11 870

12 734

23 037

30 436

42 421

48 112

52 685

Låneskuld per invånare (inkl. borgen
och pensionsskuld) (kr)

47 057

53 875

59 934

72 458

83 641

88 637

92 419

Soliditet (exkl. ansvarsförbindelse,
%)

50,4%

53,7%

47,3%

45,4%

41,3%

40,2%

39,6%

Soliditet (inkl. ansvarsförbindelse,
%)

20,3%

29,6%

27,1%

28,7%

27,5%

28,1%

28,8%

Avskrivningar

97,1

109,6

127,2

137,9

152,4

174,9

195,1

Avskrivningar + resultat

137,2

235,2

206,2

221,9

238,4

264,9

290

Självfinansieringsgrad

76%

86%

61%

39%

33%

57%

68%

Självfinansieringsgrad perioder
(exkl. taxa)

53%

94%

54%

51%

40%

60%

72%

Invånare (antal)

30 926

31 868

32 181

32 778

33 266

33 936

34 829

5.1 Skatteintäkter och statsbidrag för Ale 2022
Beräkningen av kommunalskatten och de generella statsbidragen innebär 127,1 Mkr i ökad skatteprognos mellan
budget 2021 och 2022. Av detta utgörs 19 mkr av egen befolkningsprognos samt 4 av eftersläpningsersättning.
Eftersläpningsersättningen baseras på två kriterier. Dels ska antalet invånare öka i genomsnitt med minst 1,2 procent per år under en fyraårsperiod med utgångspunkt sex år innan aktuellt budgetår. Utöver detta ska befolkningen vuxit med 1,2 procent året innan det aktuella budgetåret. När båda dess kriterier är uppfyllda ersätts kommunen med de intäkter som det överskjutande antalet invånare skulle ha genererat i form av skatteintäkter och
utjämningsbidrag. För 2022 så uppfyller kommunen troligen kraven, därför används 100 procent av summan i
prognosen.

5.2 Oförändrad skattesats
Verksamhetsplanen 2022–2025 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr.

5.3 Skatteprognos för Ale kommun
Kommunalskatt och generella statsbidrag (Mkr)

Budget 2021

Prognos
2021*

Budget 2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

Kommunalskatt

1 605,3

1 619,5

1 688,6

1 761,7

1 833,4

1 919,9

* Preliminär kommunalskatt

1 584,1

1 593,1

1 688,6

1 761,7

1 833,4

1 919,9

* Avräkning 2020

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Avräkning 2021

18,5

0,0

0,0

0,0

0,0

242,6

281,1

297,3

320,6

364,2

Extra tillskott 2021–2023
Utjämning

21,2
239,4
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*Inkomstutjämning
*Kostnadsutjämning

Regleringsbidrag/avgift
Införandebidrag
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift

238,0

242,2

264,6

276,5

289,1

312,2

1,4

0,4

16,5

20,8

31,5

52,0

69,2

94,4

74,8

52,0

44,8

35,9

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5,3

4,3

0,8

0,8

0,8

0,8

60,9

60,4

62,1

62,1

62,1

62,1

Varav egen befolkningsprognos

12

19

43

77

123

Varav eftersläpningsersättning

6

4

5

6

14

2 107,3

2 173,9

2 261,7

2 383

85,9

66,6

87,8

121,2

TOTALT

1 980,2

2 021,5

Årlig förändring av prognos
Förändring
budget/prognos

41,2

127,1

Bokslut 2020

Budget 2021

Budget 2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

-1 687,9

-1 913,3

-2 030,9

-2 083,7

-2 167,8

-2 275,5

5.4 Resultaträkning
Resultatposter (Mkr)
Verksamhetens nettokostnader
Avsättning till omställningsfond
Ram

Avskrivningar
avgår kapitalkostnader
Nettokostnad

Skatteintäkter/Generella statsbidrag

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Avgår resultat för affärsverksamheten

Årets resultat

Nettokostnadsandel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1 687,9

-1 913,3

-2 030,9

-2 083,7

-2 167,8

-2 275,5

-109,6

-127,2

-137,9

-152,4

-174,9

-195,1

0,0

148,5

156,8

171,9

199,5

224,4

-1 797,5

-1 892,0

-2 012,0

-2 064,2

-2 143,2

-2 246,2

1 926,2

1 980,2

2 107,3

2 173,9

2 261,7

2 382,9

2,6

3,0

2,6

2,6

2,6

2,6

-5,8

-12,2

-13,9

-26,3

-31,1

-44,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

125,6

79,0

84,0

86,0

90,0

95,0

93,5%

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

5.5 Balansräkning och kassaflödesanalys
Balansräkning
Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

Materiella
Anläggningstillgångar

1 850,9

2 152,6

2 605,7

3 174,5

3 461,0

3 691,3

Finansiella
Anläggningstillgångar

43,9

47,6

43,9

43,9

43,9

43,9

1 894,8

2 200,2

2 649,6

3 218,4

3 504,9

3 735,2

30,6

22,2

-8,3

-77,5

-52,5

14,5

Balansposter (Mkr)
Tillgångar

Summa anläggningstillgångar

Exploateringsfastigheter
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Övriga kortfristiga
fordringar

91,6

102,6

91,6

91,6

91,6

91,6

Likvida medel

148,1

160,6

187,0

187,0

187,0

187,0

Summa omsättningstillgångar

270,2

285,4

270,2

201,0

226,0

293,0

2 165,0

2 485,6

2 919,8

3 419,4

3 730,9

4 028,2

1 162,3

1 176,3

1 325,3

1 411,3

1 501,3

1 596,3

Summa
tillgångar

Eget kapital, avsättningar
och skulder
Eget kapital*
Därav årets resultat

125,6

79,0

84,0

86,0

90,0

95,0

Därav
resultatutjämningsreserv

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Avsättningar

209,1

186,6

209,1

209,1

209,1

209,1

Långfristiga skulder

405,8

741,3

997,6

1 411,2

1 632,7

1 835,0

Kortfristiga skulder
Summa
eget kapital och skulder
Soliditet

387,8

381,4

387,8

387,8

387,8

387,8

2 165,0

2 485,6

2 919,8

3 419,4

3 730,9

4 028,2

53,7%

47,3%

45,4%

41,3%

40,2%

39,6%

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

Kassaflödesanalys
Finansieringsposter (Mkr)
Den löpande verksamheten

125,6

79,0

84,0

86,0

90,0

95,0

Årets resultat

109,6

127,2

137,9

152,4

174,9

195,1

Just för av -och nedskrivning

22,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Just för gjorda avsättningar

16,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

277,2

206,2

221,9

238,4

264,9

290,1

Ökning/minskning kortfr
fordringar

12,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökning/minskning förråd/lager/pågående arbete

-6,5

7,1

38,9

69,2

-25,0

-67,0

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

289,5

213,3

260,8

307,6

239,9

223,1

-273,2

-335,6

-567,8

-721,2

-461,5

-425,4

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Investering
i finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minskning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-272,4

-335,6

-567,8

-721,2

-461,5

-425,4

60,0

129,4

345,9

413,6

221,6

202,3

-75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Just för reavinst-/förlust
Just för ej likvärdiga påverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfr
skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Investeringsverksamheten
Investering i materiella / imateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde från
invest.verksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning/minskning av långfristiga skulder
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Ökning/minskning av
långfristiga fordringar

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från
finansverksamheten

-20,3

129,4

345,9

413,6

221,6

202,3

Årets kassaflöde

-3,2

7,1

38,9

0,0

0,0

0,0

Likvida medel vid årets början

153,5

153,5

148,1

187,0

187,0

187,0

Likvida medel vid årets slut

148,1

160,6

187,0

187,0

187,0

187,0

Förändring likvida medel

-5,4

7,1

38,9

0,0

0,0

0,0

5.6 Kommunbidrag till nämnderna
I de kommunbidrag som varje nämnd får till sitt förfogande har de specialdestinerade statsbidragen och de olika
taxorna och avgifterna redan räknats de berörda nämnderna till godo. Grunden för kommunbidragen är kommunalskatten och den kommunalekonomiska utjämningen.
Nämnderna har kompenserats utifrån de uppdragsförändringar som sker mellan åren förenat med befolkningsförändringar. Ersättningen baseras på bokslutet 2020 som divideras med antalet invånare per verksamhetsområde. Ale kommuns egen befolkningsprognos används därefter för att räkna fram ersättningen för det förändrade
uppdraget inför kommande budgetår där 80 procent av befolkningsförändringen räknas upp. Äldreomsorgen
grupperas i intervaller där ersättningen dubbleras vart femte år. Slutligen justeras nämndernas ramar utifrån resultatet 2020 och indexuppräkning i form av löner och övrig inflation.
Kommunbidrag (Mkr)

Budget 2021

Förändring

Budget 2022

Utbildningsnämnd

884,47

46,65

931,12

Kultur
och fritidsnämnd

83,53

4,81

88,34

601,48

35,04

636,52

63,43

10,92

74,35

Socialnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Kommunstyrelsen*

108,14

-0,65

107,49

Borf

33,29

1,80

35,09

Förtroendevalda

14,67

0,27

14,95

3,01

0,07

3,08

* Revison

1,22

0,21

1,43

* Valnämnd

0,00

0,60

0,60

*
Överförmyndarnämnd

*Jävsnämnd
Pensionskostnader
och pensionsreserv
Lönereserv
Servicenämnd kommunbidrag
Servicenämnd
Totalt

0,00

0,00

0,00

29,00

0,00

29,00

6,47

6,61

13,07

91,53

4,33

95,86

-6,94

6,94

0,00

1 913,30

117,60

2 030,90

5.7 Övriga ekonomiska förutsättningar
•
•
•

Principen är att 80 % av det ökade uppdraget räknas upp årligen.
Vid fördelningen av budgetramarna har utgångspunkten varit de olika verksamheternas ramar 2021-0501.
Kommunbidrag för löneökningar finns budgeterade under varje nämnd och det är upp till varje nämnd
att hantera detta
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•
•
•
•

Nämndernas ramar har inflationsuppräknats med 2,0 procent.
Personalomkostnadspåslaget är räknat på 40,15 procent.
Vid beräkning av kapitalkostnader har en internränta på 1 procent använts.
De politiska satsningar som berör nämnderna framgår av verksamhetsplanens inledning och ingår i
nämndernas ramar.

5.8 Taxor och avgifter
Genomgång ska ske av samtliga taxor och avgifter som tillämpas. Nämndernas ambitioner när det gäller avgiftsfinansiering ska klargöras. Beslut om taxor sker på kommunfullmäktiges möte i oktober där så är nödvändigt.
De affärsdrivande verksamheterna inom samhällsbyggnadsnämnden utgör särskilda balansräkningsenheter som
tillgodoräknas och belastas sitt resultat genom reglering mot resultatutjämningsfonder. Beslut om resultatdisposition tas i respektive bokslut.
Enheterna svarar för sina anläggningstillgångar och sitt rörelsekapital. För förvärv av anläggningar fordras medgivande av kommunfullmäktige.
Taxenivåerna beslutas av kommunfullmäktige. Enheterna ska långsiktigt ha full kostnadstäckning inklusive kapitalkostnader och administrationsersättning. Därvid ska eventuella framtida återställningskostnader eller stora underhållsbehov beaktas. I budgeten angivna totala investeringsramar för enheterna disponeras av nämnd.

5.9 VA-verksamheten
Resultaträkning
Resultaträkning (Tkr)

Bokslut 2020

Prognos 2021

Budget 2022

Verksamhetens
intäkter

56 230

60 968

62 800

Verksamhetens
kostnader

-47 100

-51 045

-51 323

-7 999

-8 973

-10 527

1 131

950

950

Finansiella
intäkter

94

50

50

Finansiella
kostnader

-1 225

-1 000

-1 000

0

0

0

Bokslut 2020

Prognos 2021

Budget 2022

Anläggningstillgångar

222 523

264 550

408 623

Omsättningstillgångar

14 624

15 000

15 400

237 147

279 550

424 023

Eget kapital

0

0

0

Därav årets resultat

0

0

0

20 618

20 534

20 450

Avskrivningar

Verksamhetens
nettokostnader

Årets
resultat

Balansräkning
Balansräkning (Tkr)
Tillgångar

Summa tillgångar

Investeringsfond
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Långfristiga skulder

206 398

248 516

392 673

Kortfristiga skulder

10 131

10 500

10 900

237 147

279 550

424 023

Bokslut 2020

Prognos 2021

Budget 2022

Verksamhetens
intäkter

36 303

39 624

40 800

Verksamhetens
kostnader

-35 173

-38 477

-39 263

-1 081

-1 107

-1 497

Verksamhetens nettokostnader

49

40

40

Finansiella
intäkter

11

10

10

Finansiella
kostnader

-60

-50

-50

0

0

0

Bokslut 2020

Prognos 2021

Budget 2022

Anläggningstillgångar

4 804

7 633

6 336

Omsättningstillgångar

6 502

6 700

6 900

11 306

14 333

13 236

Eget kapital

0

0

0

Därav årets resultat

0

0

0

Summa skulder och eget kapital

5.10 Renhållningsverksamheten
Resultaträkning
Resultaträkning (Tkr)

Avskrivningar

Årets
resultat

Balansräkning
Balansräkning (Tkr)
Tillgångar

Summa tillgångar

Investeringsfond

0

0

0

Långfristiga skulder

5 862

8 733

7 436

Kortfristiga skulder

5 444

5 600

5 800

11 306

14 333

13 236

Summa skulder och eget kapital
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6 Bilagor
6.1 Investeringsplan 2022–2025
Nämnd:(Belopp i tkr)
Investering, namn

2022

2023

2024

2025

Kommunstyrelsen

1 500

1 000

1 000

1 000

Servicenämnd

328 200

446 350

255 900

246 900

14 000,00

6 000,00

48 000,00

23 000,00

Kultur- och fritidsnämnd

3 000,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd

4 350,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Utbildningsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd (exkl. VA och Avfall)

64 470

95 100

95 950

68 350

Samhällsbyggnadsnämnd VA och Avfall

154 800,00

166 700,00

54 600,00

80 100,00

Totalt

570 320,00

721 150,00

461 450,00

425 350,00

2023

2024

2025

80

87

30

30

30

20

117

50

Nödinge centrum

20

20

Älvängens centrum

30

30

6.2 Exploateringsplan 2022–2025
Mkr

2021

2022

Kostnader
Kronogården

3

Nödinge centrum

29

Älvängens centrum
Gustavas plats

1

Kärrvägen

1

Osbacken

3

Äskekärr

15

Svenstorps handelsområde
Summa kostnader

4

1

1

49

111

Intäkter
Kronogården

5

Gustavas plats

1

Kärrvägen

2

Osbacken

4

3

1

1

1

7

7
4

Äskekärr
Svenstorps handelsområde

2

2

Skepplanda verksamhetsområde

1

2

3

Summa intäkter

4

14

16
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50

Mkr

2021

2022

2023

2024

2025

0

-35

-95

-55

0

Summa
Netto
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Förhandlingsprotokoll
Datum

Tid

Plats

2021-05-27

13.00

Teams

Närvarande

Kallade

Samtliga arbetstagarorganisationer

Naturvetarna, Kommunal, Lärarförbundet,
Lärarförbundets skolledare, Akavia, SSR, Vision

Protokollförare

Justerare

Carin Frisk

Samtliga

Frånvarande

Övriga

Förhandlingsfråga

Förhandling MBL §11 angående koalitionens budgetförslag 2022
§ 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av koalitionens budgetförslag 2022.
§ 2 Arbetstagarorganisationerna har följande synpunkter på förslaget;
Lärarförbundet och Lärarnas skolledarförbund, bilaga 1.
Lärarnas Riksförbund, bilaga 2.
Vision; Skulle vilja se en något jämnare fördelning mellan sektorerna där sektor kommunstyrelsen och sektor service fick en
något större tilldelning. De ser ett ökat krav på stödfunktionerna inom sektor kommunstyrelsen till följd av att organisationen
växer. Sektor service har tidigare drabbats av hårda besparingskrav och skulle enligt deras bedömning behöva ytterligare
tillskott för att bli en väl fungerande organisation.
§3 Förhandlingen ses som avslutad i enighet 2021-05-27

För arbetsgivaren
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande
Maria Reinholdsson

2021-05-27
För arbetstagarorganisation
Ort och datum

Arbetstagarorganisation

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Arbetstagarorganisation

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Arbetstagarorganisation

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Arbetstagarorganisation

Namnteckning
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Ale lokalavdelning

Nol 210527
Ale kommun står fortfarande inför stora utmaningar. En av landets men även Ale kommuns största utmaning är
kompetensförsörjningen inom förskola, fritidshem och skola. Lärartätheten i Ales förskolor, skolor och
fritidshem är väldigt låg. Ale ligger fortsatt i botten av Sveriges kommuner. För att kunna öka lärartätheten
behöver nivån på barn- och elevpengen öka och då behöver sektor Utbildning ett större budgettillskott.
Lärarförbundet ser positivt på den ökade rambudget på 14 miljoner till Utbildningsnämnden och att det kommer
att innebära skillnad i positiv riktning men det är inte tillräckligt. Vi ser också positivt till den ökade rambudget
som Kultur och fritidsnämnden får.
Sektor Utbildning kommer ha förutsättningar för att öka lärartätheten men långt ifrån tillräckligt. Våra enheter
har under flera år känt av en tuff arbetsbelastning och arbetsmiljö med bl a låg lärartäthet, framförallt på grund av
neddragningar eller effektiviseringar som ni politiker kallar det, på toppen av isberget den fortsatta pandemin
som tär på våra lärare och rektorer. Vi märker av att det pyr ute på enheterna. Lärarna och rektorerna är hårt
påfrestade och börjar bli ”utmattade” och vi befarar att detta kommer att få dystra konsekvenser.
För att Ale kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare så är en viktig utmaning att behålla, utveckla, attrahera och
rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Detta i tider med lärarbrist, då behövs satsningen göras. Ni vill att
våra rektorer och andra chefer i Ale ska vara modiga. Nu vill vi att ni är modiga och vågar satsa! De pengar som
ni tillfört är åt rätt håll men för att kunna öka lärartätheten i förhållandet till riket behövs det en betydligt större
budgettilldelning. Det måste finns en balans mellan krav och resurser för att stanna kvar och välja Ale kommun
som arbetsgivare. Med det budgetförslag som ligger ser vi en liten positiv utveckling åt rätt håll, men inte
tillräckligt, vi befarar att arbetsmiljön och arbetsbelastningen kommer att fortsätta vara tung med risk för
sjukskrivningar och lägre attraktivitet som arbetsgivare samt att måluppfyllelsen för eleverna riskerar att
försämras.
En stor oro och stress hos lärare och rektorer i Ales förskolor, skolor och fritidshem är att inte ha tillräckliga
förutsättningarna för att tillgodose skollagen som bl a säger att alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som
möjligt och få det stöd som krävs för ökad måluppfyllelse och personlig utveckling. Stora förlorar i detta är
elever i behov av särskilt stöd.
Ni politiker är ytterst ansvariga arbetsgivare och behöver ta det ansvar som arbetsmiljölagen kräver av
huvudmannen. Ni behöver även vara insatta i bl a arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 ”Organisatorisk och
social arbetsmiljö” men framförallt sätta er in i det senaste läraravtalet, HÖK 21 och dess intentioner som bl a
handlar om arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation, lönebildning samt kompetensförsörjning och de olika
parternas ansvar. Detta för att kunna ge Utbildningsnämnden de budgetförutsättningar som behövs.
Ser man till ett större perspektiv och Agenda 2030 så handlar arbetet för en socialt hållbar utveckling om att se
sociala insatser och satsningar som investeringar. Studier visar att insatser under de första levnadsåren är mer
kostnadseffektiva än insatser senare under uppväxten. Dessa år är centrala i en människas liv och lägger grunden
för utveckling, inlärning och tillit, vilket bidar till att fler klarar skolan, utbildar sig, kan försörja sig och når ett
gott liv. Dock krävs det att även nivån på insatser senare under uppväxten är fortsatt god.
Lärarförbundet anser att Utbildningsnämndens tilldelade budget är i positiv riktning men långt ifrån tillräcklig för
att uppfylla de förväntningar och krav som ställs och samtidigt säkerställa en god arbetsmiljö. Vi har en stor oro
för ohälsa bland lärare och rektorer ute på Ales förskolor, skolor och fritidshem. Den nya budgeten ger helt
enkelt inte tillräckliga förutsättningar för Ales lärare och rektorer att fullfölja sitt uppdrag fullt ut. Vi anser att
lärarna och rektorerna inte kommer ha de förutsättningar som behövs och kommer ha svårt att uppnå de krav
som ställs från staten och Ale kommun. Balansen mellan krav och resurser finns inte.

Petra Johansson, ordförande
Fredrik Blomqvist, huvudskyddsombud
Mikaela Brun, ordförande och huvudskyddsombud Lärarförbundet Skolledare
Lärarförbundet Ale, Noltorget 10, 449 42 Nol. 0303-703424, lararforbundet@ale.lararforbundet.se

Lärarnas Riksförbunds kommentar till budget 2022
Lärarnas Riksförbund har i flera löneöversyner påpekat att kommunen måste ta sitt ansvar i
sin strategiska kompetensförsörjning. Det är nu dags att på allvar uppgradera lönerna för
dem som står för kontinuiteten och erfarenheten i verksamheterna.
Vi ser positivt på kommunens lojalitetssatsning men saknar en avsättning i budget för vad
detta kommer att kosta. De 13 miljoner som är avsatta i lönereserven kommer inte att räcka
till detta.
Lärarnas Riksförbund noterar det extra tillskott som tillfaller sektor Utbildning. Detta
motsvarar ca 1% av sektorns totala budget och är en början av vad som skulle behöva göras.
För att komma i paritet med övriga kommuner i tex lärartäthet krävs det ännu mera medel.
Under pandemin har Ales ungdomar haft många inställda aktiviteter och lektioner. Många
lektioner har inte kunnat genomföras på ett optimalt sätt. Flertalet elever har haft svårt att
tillgodogöra sig undervisningen när den har genomförts på distans då det kräver en högre
grad av eget ansvar än vad vi normalt kräver av högstadieungdomar. Detta kunskapstapp
kommer att ge långsiktiga effekter om det inte tas igen genom fler vuxna i skolan. Lärarnas
Riksförbund anser att det behövs avsättas medel till sektor Utbildning för att anställa fler
utbildade lärare och speciallärare.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.192
Datum: 2021-06-02
Utvecklingsledare Marie Källvik-Nilsson
Kommunstyrelsen

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar tillstyrka föreslaget om reviderat
ägardirektiv för Gryaab AB
Sammanfattning
Ärendet har initierats från Göteborgs Stadshus AB och avser förslag till nytt ägardirektiv för
Gryaab AB.
Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för
Grefab. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som
kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen vilka
anpassats till unika förhållanden, till exempel ägarstruktur, i de regionala bolagen.
Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i
kommunallagen.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet
att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag
som för ägandet.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Protokollsutdrag från Göteborgs stadshus AB
Beslutsunderlag: Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB, inklusive bilagor listade nedan:
1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från 2010)
2. Ägardirektiv Gryaab AB (nu gällande)
3. Förslag nytt ägardirektiv Gryaab AB
4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Gryaab AB
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Göteborgs Stadshus AB
För kännedom:

Kanslichef
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Ärendet
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2019-09-12 om en ny och enhetlig struktur för
ägardirektiv för Göteborgs helägda bolag. En liknande enhetlighet har dessförinnan skapats
avseende reglementen för nämnder i Göteborgs Stad. Strukturen omfattar grundläggande,
vägledande och generella principer samt krav på utförande av uppdrag i kommunalt ägda
bolag och nämnder. Strukturen inkluderar också de specifika verksamhetsuppdragen till
respektive bolag och nämnd.
Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i
kommunallagen.
I samband med ägarråden för Renova, Gryaab och Grefab i februari 2020 initierades en
diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten avseende de regionala
bolagen.
Vid ägarråden i maj 2020 informerade representanter från Göteborg om arbetet som bedrivs i
Göteborg med att strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att ytterligare stärka
struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen.
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De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella riktlinjer
från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika tidpunkter.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet
att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag
som för ägandet.
Ägarråden har i maj 2020 givit stadshus AB i uppdrag att ta fram förslag till reviderade
ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i Göteborg med
anpassningar för de regionala bolagens unika förutsättningar.
Kommentarer till förslag generella och gemensamma texter – Kapitel 1 och 3
Dessa kapitel är avsedda att ersätta nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab
och Grefab” antagna 2010.
Det nu gällande generella ägardirektivet utgör bilaga 1 till detta beslutsunderlag.
Förslag till generella och gemensamma texter, kapitel 1 och 3, framgår av förslag till nytt
ägardirektiv, bilaga 3.
Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de regionala bolagen, är en
uppdatering av nu gällande styrdokument och reglerar exempelvis delägarnas övergripande
syfte med bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en uppdatering med hänsyn till
utvecklad lagstiftning genom kommunallagen och kommunstyrelsernas förstärkta
uppsiktsplikt. Bland annat kan nämnas:
·

Av inledande text framgår att de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB,
Gryaab och Grefab på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad
beslutade styrande dokument där dessa berör bolagets/bolagens verksamhet.

·

Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus
AB och omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat rolloch ansvarsfördelning tydliggörs.

·

Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska översändas till
samtliga delägare parallellt med att de publiceras på Göteborgs Stads hemsida. Ökade
krav på att rapportera väsentlig information framgår även av flera paragrafer. Av 3
kap. 4 § framgår det generella kravet på bolagen vad gäller rapportering av väsentlig
information.

·

Av 3 kap. 9 § framgår att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som
grund för kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och
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verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra
sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen. Yttrandet kan
utgöra ett av flera underlag för ägarkommunernas kommunstyrelser i beslut rörande
prövning av om verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Endast en paragraf, (3 kap 12 § i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda bolag)
rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet vid anpassning
till förslag till texter för de regionala bolagen.
Skulle tvist uppstå mellan ett av de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av
delägarna driver får tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art.
Kommentarer förslag till specifikt ägardirektiv Gryaab – Kapitel 2
Vid avstämning och dialog med teknisk/ekonomisk delegation, TED, 2021-01-29, där också
Gryaab medverkade, godkändes följande förslag till justeringar i ägardirektivet till Gryaab.
Ägardirektivet kompletteras med vad som anges i bolagsordningen rörande föremålet för
verksamheten. (2 kap 2 §)
Därutöver har det befintliga ägardirektivets texter rörande Ekonomi och Frågor av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar kompletterats med
”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka har
anpassats till Gryaabs förhållanden och förutsättningar.
Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för Gryaab, framgår av
bilaga 4, tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Gryaab.
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.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat
aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning”. Ägardirektivet för Gryaab har kompletterats med ”standardtext” avseende
Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget konsolideras, följs upp etc inom
Göteborgs Stads styrsystem.
Syftet är att förbättra styrningen av samtliga bolag så att den genomförs på ett ändamålsenligt
och strukturerat sätt på alla nivåer inom bolagskoncernen.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar Stadshus AB bedömning är att genom anpassning av standardiserade
texter och direktiv för de regionala bolagen, tydliggörs och struktureras styrningen av de
regionala bolagen.
Under november 2020 utgav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumentet Principer
för styrning, kommun- och regionägda bolag, med principer som kan användas som verktyg
för arbetet med ägarstyrning. De föreslagna ägardirektiven bedöms möjliggöra och stödja
utveckling av ägarstyrning och dialog i enlighet med SKR:s principdokument.
I arbetet med den aktuella revideringen har generella principer och krav aktualiserats med
hänsyn till kommunallagens förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda
bolag.
Anpassning av ägardirektiv för de regionala bolagen till struktur och innehåll som gäller för
helägda bolag i Göteborg möjliggör löpande uppdatering och aktualisering av de regionala
bolagens ägardirektiv i anslutning till att styrande dokument revideras för Göteborgs Stads
helägda bolag.
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Göteborgs Stadshus AB

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-22

§ 36
Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
Beslut
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:
1.

Förslag till ägardirektiv för Gryaab AB enligt ärendets bilaga 3 fastställs.

2.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

3.

Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektivet.

Handling
Beslutsunderlag, dnr 0024/21.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag

Göteborgs Stadshus AB

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-22

Dag för justering
2021-03-30

Vid protokollet

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Justerande

Axel Josefson

Daniel Bernmar

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag

Göteborgs Stadshus AB

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-03-22
Diarienummer 0024/21

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig
Telefon: 031 368 54 55
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:
1. Förslag till ägardirektiv för Gryaab AB enligt ärendets bilaga 3 fastställs.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektivet.

Sammanfattning

Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Gryaab AB. Förslag till ägardirektiv
ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova,
Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Gryaab AB.
Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som
kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen
vilka anpassats till unika förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det
föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i
dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension
Stadshus AB har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1.

Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från
2010)

2.

Ägardirektiv Gryaab AB (nu gällande)

3.

Förslag nytt ägardirektiv Gryaab AB

4.

Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Gryaab AB

Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag

1 (4)

Ärendet

Ärendet utgör förslag till revidering av ägardirektiv för Gryaab AB. Ägardirektiv är fråga
av principiell beskaffenhet och ska beslutas av kommunfullmäktige. Beredningsgången
följer av stadens riktlinjer för ägarstyrning. Då ärendet rör bolag som Göteborgs Stad äger
tillsammans med andra kommuner ska ägardirektivet beslutas av samtliga delägares
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt
ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt
ägardirektiv för Gryaab AB. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande
struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av
Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden, t ex
ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta
avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas
kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de
gemensamt ägda verksamheterna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2019-09-12 om en ny och enhetlig struktur för
ägardirektiv till Göteborgs helägda bolag. En liknande enhetlighet har dessförinnan
skapats avseende reglementen för nämnder i Göteborgs Stad. Strukturen omfattar
grundläggande, vägledande och generella principer och krav på utförande av uppdrag i
kommunalt ägda bolag och nämnder. Strukturen inkluderar också de specifika
verksamhetsuppdragen till respektive bolag och nämnd.

Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab 2020-02-27 initierade representanter från
Göteborg en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten
avseende de regionala bolagen.
Vid ägarråd 2020-05-14 informerade representanter från Göteborg om arbetet som
bedrivs i Göteborg med att strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att
ytterligare stärka struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen.
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella
riktlinjer från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika
tidpunkter. Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt
förstärkts i kommunallagen.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med
målet att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för
respektive bolag som för ägandet.
Stadshus AB fick vid mötet 2020-05-14 ägarrådens uppdrag att ta fram förslag till
reviderade ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag
i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.
I beredningen av ärendet har samverkan skett löpande med stadsledningskontoret i
Göteborg. Avstämning har dessutom skett med huvudmännens ansvariga tjänstemän i
teknisk/ekonomisk delegation (Gryaab) och kommunala chefsnätverket (Renova). I
beredningen har samverkan även skett löpande med respektive bolag.
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Vid delrapportering 2020-10-29 till ägarråden informerades om arbetet och vilka
områden som bolagen själva lyft för diskussion och eventuell omprövning i de specifika
ägardirektiven för respektive bolag.
Kommentarer till förslag generella och gemensamma texter – Kapitel 1 och 3
Dessa kapitel är avsedda att ersätta nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova,
Gryaab och Grefab” antagna 2010.

Det nu gällande generella ägardirektivet utgör bilaga 1 till detta beslutsunderlag. Förslag
till generella och gemensamma texter, kapitel 1 och 3, framgår av förslag till nytt
ägardirektiv, bilaga 3.
Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de regionala bolagen, är
en uppdatering av nu gällande styrdokument och reglerar exempelvis delägarnas
övergripande syfte med bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en uppdatering med
hänsyn till utvecklad lagstiftning genom kommunallagen och kommunstyrelsernas
förstärkta uppsiktsplikt. Bland annat kan nämnas:
Av inledande text framgår att de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB,
Gryaab och Grefab på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad
beslutade styrande dokument där dessa berör bolagets/bolagens verksamhet.
Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus AB
och omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat roll- och
ansvarsfördelning tydliggörs.
Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska översändas till
samtliga delägare parallellt med att de publiceras på Göteborgs Stads hemsida. Ökade
krav på att rapportera väsentlig information framgår även av flera paragrafer. Av 3 kap. 4
§ framgår det generella kravet på bolagen vad gäller rapportering av väsentlig
information.
Av 3 kap. 9 § framgår att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund
för kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och
verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen. Yttrandet kan utgöra ett av flera
underlag för ägarkommunernas kommunstyrelser i beslut rörande prövning av om
verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Endast en paragraf, (3 kap 12 § i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda bolag)
rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet vid
anpassning till förslag till texter för de regionala bolagen. Skulle tvist uppstå mellan ett av
de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av delägarna driver får
tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art.
Kommentarer förslag till specifikt ägardirektiv Gryaab – Kapitel 2
Vid avstämning och dialog med teknisk/ekonomisk delegation, TED, 2021-01-29, där
också Gryaab medverkade, godkändes följande förslag till justeringar i ägardirektivet till
Gryaab.
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Ägardirektivet kompletteras med vad som anges i bolagsordningen rörande föremålet för
verksamheten. (2 kap 2 §)
Därutöver har det befintliga ägardirektivets texter rörande Ekonomi och Frågor av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar kompletterats
med ”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka
har anpassats till Gryaabs förhållanden och förutsättningar.
Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat
aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning”. Ägardirektivet för Gryaab har kompletterats med ”standardtext” avseende
Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget konsolideras, följs upp etc
inom Göteborgs Stads styrsystem. Syftet är att förbättra styrningen av samtliga bolag så
att den genomförs på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer inom
bolagskoncernen.
Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för Gryaab, framgår
av bilaga 4, tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Gryaab.

Sammanfattande bedömning

Anpassning av ägardirektiv för de regionala bolagen till struktur och innehåll som gäller
för helägda bolag i Göteborg möjliggör löpande uppdatering och aktualisering av de
regionala bolagens ägardirektiv i anslutning till att styrande dokument revideras för
Göteborgs Stads helägda bolag.
I arbetet med den aktuella revideringen har generella principer och krav aktualiserats med
hänsyn till kommunallagens förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda
bolag.
Under november 2020 utgav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumentet
Principer för styrning, kommun- och regionägda bolag, med principer som kan användas
som verktyg för arbetet med ägarstyrning. De föreslagna ägardirektiven bedöms
möjliggöra och stödja utveckling av ägarstyrning och dialog i enlighet med SKR:s
principdokument.
Genom anpassning av standardiserade texter och direktiv för de regionala bolagen, med
utgångspunkt i texter som tillämpas av Göteborgs stad i relation till de helägda bolagen,
tydliggörs och struktureras styrningen av de regionala bolagen inom ramen för Göteborgs
Stads styrsystem.

Eva Hessman
Vd, Göteborgs Stadshus AB
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Bilaga 1

Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB
och Grefab
(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)
Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab
Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv.

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer
på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna
utfärdade ägardirektiv.
Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med
ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och
bolagsledning.
För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten,
tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för
medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med
ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall
bedrivas i ägarnas ställe.
Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för
ägarna att följa verksamheten.
Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande
tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighetsoch sekretesslagen).
I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.
Kommunfullmäktige
Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18
§§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser
samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att,
inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.
Kommunstyrelsen
Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse

även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k.
uppsiktsplikten.
Lekmannarevisorer
Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer.
Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).
Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.
Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen
Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och
8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.
Kommunfullmäktiges ställningstagande
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).
Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas:

· Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av
ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att
kommunfullmäktige beslutar
· Ändring av aktiekapitalet
· Fusion av företag
· Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag
oavsett värde
· Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena,
verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt
· Bildande av stiftelse
· Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi
· Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån
det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt
som respektive kommun önskar
· Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start
av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
· Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller
medför risk för ägarna
· Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida
frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den
underställas ägarna för sådant ställningstagande.
Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende.
Bolagets skyldigheter gentemot ägarna
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och
om planerade åtgärder av större vikt.
A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att
följande handlingar kommer ägarna tillhanda:
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll samt beslutsunderlag från
styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- affärsplan/verksamhetsplan
- budget
- långsiktig investeringsplan
- övriga av ägarna begärda handlingar
B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg
stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som
berör bolagets verksamhet.
Verkställande direktörs lön och övriga förmåner
Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande
direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.
Bolagens styrelser
Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom
bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap
4-7 §§ ABL. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag
(SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta
om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess
arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller
eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som
behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om
dessa.
Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast
styrelsen ska närvara.
Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska
investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.
Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta
innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar
kvalitetssäkrande.
Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.

Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska
bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att:

· ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande
resultat uppnås i bolaget,
· kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern
kontroll upprätthålls,
· bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden:
-miljö
-finans
-personal
-arbetsmiljö
-jämställdhet och mångfald
-kvalitet
-inköp - och upphandling
Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande
direktör,
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden.
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta
ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation.
Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för
styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan
styrelserepresentation inte får ske.
Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett
uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från
lagen slutligt avgjorts.
Tjänstemannaberedning

Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För
att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar
ska dessa få tillgång till erforderlig information.
För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt
anges i samband med att uppgiften lämnas ut.
Arkivmyndighet
Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta
ägardirektiv.

Bilaga 2

Ägardirektiv för Gryaab AB
(H 2007 nr. 167, P 2006-12-14)
Uppdraget
Gryaab AB skall medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa
och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom
ägarkommunerna. Bolaget skall begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll.
Som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet, återvinningsoch reningsgrad skall finnas en av styrelsen antagen policy. Gryaab AB skall därutöver
anta för verksamheten lämpliga policies som skall utvärderas och omprövas i den takt
bolaget finner lämpligt.
Bolagets utveckling skall ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening skall drivas
kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster
skall erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för
brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete skall kunna motiveras från såväl
ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster.
Bolaget skall aktivt samarbeta med berörda verksamheter i syfte att underlätta arbeten
med att begränsa utsläppen vid källan.
Gryaab skall, där så är miljömässigt och kommersiellt motiverat, kunna ingå olika former
av samarbete med andra aktörer. Sådant samarbete skall genomföras som ett led i att
uppfylla bolagets uppdrag.
Bolaget skall bevaka och agera i enlighet med ägarnas intressen inom verksamhetsområdet, särskilt för utvecklingen av lagstiftning och annat regelverk.
Bolaget skall vara ett kompetensorgan och medverka till forskning och utveckling inom
avloppsrening ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som beteendeperspektiv.
Bolaget skall i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med en
tillfredsställande soliditet.
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare. Gryaab AB skall kontinuerligt hålla
ägarna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av strategisk
betydelse. Bolaget skall i övrigt utarbeta lämpliga former och rutiner för att förse ägarna
med underlag och information.

Bilaga 3

Ägardirektiv för Gryaab AB
Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer
för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget.
Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den
långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget.
Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv
styrning och uppsikt av bolaget.
Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för
de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av kapitel
2 framgår direktiv som gäller specifikt för Gryaab AB. För de regionala bolagen gäller
villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt att bolagsstyrelserna i
övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande dokument som berör
bolagens verksamheter.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i
dess samlade styrning av bolaget.
§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga
verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska
genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring
och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att
medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas
strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering,
genomförande och uppföljning.
§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet
bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.
§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i
jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god
affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt
att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter
samt goda och anständiga arbetsvillkor.
§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.
§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra
nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra
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eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande
kommuners mål och riktlinjer.
§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att
utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och
ägardirektiv för bolagen.
§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen
med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut
och andra styrdokument.
§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads
bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Gryaab AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med Bolagets verksamhet och delägarnas
uppdrag till Bolaget. Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda,
Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille, nedan Ägarkommunerna.
Det kommunala ändamålet
§ 1 Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar
avloppsvatten inom Ägarkommunerna.
Bolagets uppdrag
§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för
avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet
med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän
enligt VA-lagstiftningen är skyldiga att vidtaga.

§ 3 Bolaget ska begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i
möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll.
§ 4 Som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet,
återvinnings- och reningsgrad ska finnas en av styrelsen antagen policy. Gryaab AB ska
därutöver anta för verksamheten lämpliga policies som ska utvärderas och omprövas i en
takt som bolaget finner lämpligt.
§ 5 Bolagets utveckling ska ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening ska drivas
kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster
ska erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för
brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete ska kunna motiveras från såväl
ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster.
§ 6 Bolaget ska aktivt samarbeta med berörda verksamheter i syfte att underlätta arbeten
med att begränsa utsläppen vid källan.
§ 7 Gryaab AB ska, där så är miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika
former av samarbete med andra aktörer. Sådant samarbete ska genomföras som ett led i
att uppfylla bolagets uppdrag.
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§ 8 Bolaget ska bevaka och agera i enlighet med ägarnas intressen inom
verksamhetsområdet, särskilt för utvecklingen av lagstiftning och annat regelverk.
§ 9 Bolaget ska vara ett kompetensorgan och medverka till forskning och utveckling
inom avloppsrening ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som beteendeperspektiv.
Ekonomi och effektivitet
§ 10 Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt
utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande till nytta för delägande
kommuner, dess boende, besökare och näringsliv.

§ 11 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet
med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.
§ 12 Bolaget ska i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med
en tillfredsställande soliditet.
§ 13 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå
synergier och effektivitet.
Bolaget som en del av Göteborgs stads organisation
§ 14 Bolaget är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus.

§ 15 Bolaget ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar
initiativ till.
§ 16 Bolaget ska följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
§ 17 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för
att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges
möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av
sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska
ägarrådet tillfrågas.

§ 18 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):
a.
b.
c.
d.
e.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till bolag.
Fusion eller likvidering av bolag
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om
kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi.
h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av
verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
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i.

Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller
medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av
tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen.
§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.
§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse
ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver
tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda.
Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte
informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är
sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt
moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den
löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade
förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande
uppföljningen och styrningen av verksamheten.
§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.
§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i
syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv,
med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och
författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med,
andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen
omfattar bolaget.
§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och
indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger
bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för
kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband
med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i
bolagsordningen.
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§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska
minst omfatta:
a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
b. om styrelsens arbetsformer fungerar
c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.
Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska
bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt
skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus
AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg.
§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast
styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
Personuppgifter
§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter
som sker i bolagets verksamhet
Arbetsgivarfrågor
§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning.
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av
principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska
säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och
kommunfullmäktige i delägarkommunerna.
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab
och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och
bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell
styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för
Styrelserepresentationsfrågor.
Giltighet
§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga
delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.
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Bilaga 4
Göteborgs Stadshus AB

Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt
för Gryaab AB
Inledning

Text i nuvarande ägardirektiv

Förslag till ändring (kap. 2)
§ 2 Bolaget har till föremål för sin
verksamhet att äga och driva
anläggningar för avloppsrening
och behandla avloppsvatten och
annan därmed förenlig
verksamhet. Syftet med
verksamheten är att verkställa
den rening som delägarna i
egenskap av huvudmän enligt
VA-lagstiftningen är skyldiga
att vidtaga.
§ 10 Bolaget ska säkerställa en stabil
ekonomisk utveckling och
skapa ett ekonomiskt utrymme
som möjliggör ett långsiktigt
och hållbart agerande till nytta
för delägande kommuner, dess
boende, besökare och
näringsliv.
§ 11 Bolaget ska kontinuerligt
använda benchmarking med
relevanta aktörer i arbetet med
att utveckla verksamhetens
effektivitet och produktivitet.

Bolaget skall i sin ekonomiska
planering tillse att låga avgifter
går hand i hand med en
tillfredsställande soliditet.

Kommentar
Komplettering av ägardirektivet med
bolagsordningens text rörande
föremålet för verksamheten.

Ägardirektivet kompletteras och
befintlig text utvecklas med ett
avsnitt om Ekonomi och
effektivitet. Avsnittet innehåller
”standardtext” från ägardirektiv för
Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Gryaab har flera
delägare.

§12 Bolaget skall i sin ekonomiska
planering tillse att låga avgifter
går hand i hand med en
tillfredsställande soliditet.
§ 13 Bolaget ska, i nära samverkan
med delägarnas övriga
verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där
samordning och resursdelning
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är naturliga insatser för att
uppnå synergier och effektivitet.
§ 14 Bolaget är dotterbolag i
koncernen Göteborgs Stadshus.

-

§ 15 Bolaget ska aktivt medverka i
den samverkan och samordning
som moderbolaget tar initiativ
till.

Beslut i verksamheten, som är
av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av
respektive ägare. Gryaab AB
skall kontinuerligt hålla ägarna
informerade om sin verksamhet
och om planerade åtgärder av
strategisk betydelse. Bolaget
skall i övrigt utarbeta lämpliga
former och rutiner för att förse
ägarna med underlag och
information.

§ 16 Bolaget ska följa de krav som
gäller enligt Göteborgs Stads
riktlinjer för ägarstyrning.
§ 17 Ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas
kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse
ansvarar för att värdera om ett
ärende är av principiell
beskaffenhet eller ej samt att
ägarrådet ges möjlighet att
samråda i principiella ärenden.
Om tveksamhet uppstår om
frågan är av sådan beskaffenhet
att kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas,
ska ägarrådet tillfrågas.

Ägardirektivet kompletteras med ett
avsnitt om Bolaget som en del av
Göteborgs Stads organisation.
Avsnittet innehåller ”standardtext”
från ägardirektiv för Göteborgs
Stadshus AB:s helägda bolag vilken
har anpassats till förhållandet att
Gryaab har flera delägare.

Ägardirektivet kompletteras och
befintlig text utvecklas med ett
avsnitt om Frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt. Avsnittet innehåller
”standardtext” från ägardirektiv för
Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Gryaab har flera
delägare.

§ 18 Exempel på frågor där
delägarnas
kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas
är (uppräkningen är inte
uttömmande):
a.
b.
c.
d.
e.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till
bolag.
Fusion eller likvidering av bolag
Förvärv, bildande eller avyttring
av bolag oavsett värde
Förvärv eller avyttring av aktier
eller andelar i delägda bolag,
om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med
hänsyn till andelsför-
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hållandena, verksamhetens art
eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av
fastighet av sådan omfattning att
det påverkar bolagets
långsiktiga ekonomi
h. Strategiska investeringar som
innebär ny inriktning för bolaget
eller start av verksamhet inom
nytt affärs- eller
verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar
bolagets eller
delägarkommunernas ekonomi
eller medför annan risk (t.ex.
större investeringar eller
avyttringar av tillgångar).
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.191
Datum: 2021-06-02
Utvecklingsledare Marie Källvik-Nilsson
Kommunstyrelsen

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka föreslaget om
reviderat ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB.
Sammanfattning
Ärendet har initierats från Göteborgs Stadshus AB och avser förslag till nytt ägardirektiv för
bolagen Renova AB och Renova Miljö AB.
Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för
Grefab. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som
kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen vilka
anpassats till unika förhållanden, till exempel ägarstruktur, i de regionala bolagen.
Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i
kommunallagen.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet
att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag
som för ägandet.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Protokollsutdrag: Revidering av ägardirektiv Renova och Miljö
Beslutsunderlag: Revidering av ägardirektiv för Renova AB samt Renova Mijö AB inklusive
bilaga 1 Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab, bilaga 2 Ägardirektiv
för Renova-koncernen, bilaga 3 Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB och bilaga 4
Tablell med förändringar Kapitel 2 - specifikt för Renova AB/Renova Miljö AB
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Stadshus AB
För kännedom:

Kanslichef
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Ärendet
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2019-09-12 om en ny och enhetlig struktur för
ägardirektiv för Göteborgs helägda bolag. En liknande enhetlighet har dessförinnan skapats
avseende reglementen för nämnder i Göteborgs Stad. Strukturen omfattar grundläggande,
vägledande och generella principer samt krav på utförande av uppdrag i kommunalt ägda
bolag och nämnder. Strukturen inkluderar också de specifika verksamhetsuppdragen till
respektive bolag och nämnd.
Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i
kommunallagen.
I samband med ägarråden för Renova, Gryaab och Grefab i februari 2020 initierades en
diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten avseende de regionala
bolagen.
Vid ägarråden i maj 2020 informerade representanter från Göteborg om arbetet som bedrivs i
Göteborg med att strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att ytterligare stärka
struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen.
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella riktlinjer
från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika tidpunkter.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet
att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag
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som för ägandet.
Ägarråden har i maj 2020 givit stadshus AB i uppdrag att ta fram förslag till reviderade
ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i Göteborg med
anpassningar för de regionala bolagens unika förutsättningar.
Kommentarer till förslag avseende generella och gemensamma texter
kapitel 1 och 3
Dessa kapitel är avsedda att ersätta nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab
och Grefab” antagna 2010.
Det nu gällande generella ägardirektivet utgör bilaga 1 till detta beslutsunderlag.
Förslag till generella och gemensamma texter, kapitel 1 och 3, framgår av förslag till nytt
ägardirektiv, bilaga 3.
Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de regionala bolagen, är en
uppdatering av nu gällande styrdokument och reglerar exempelvis delägarnas övergripande
syfte med bolagsverksamheten.
Förslaget innebär också en uppdatering med hänsyn till utvecklad lagstiftning genom
kommunallagen och kommunstyrelsernas förstärkta uppsiktsplikt. Bland annat kan nämnas:
Av inledande text framgår att de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab
och Grefab på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad beslutade
styrande dokument där dessa berör bolagets/bolagens verksamhet.
Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus AB och
omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat roll- och
ansvarsfördelning tydliggörs.
Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska översändas till samtliga
delägare parallellt med att de publiceras på Göteborgs Stads hemsida. Ökade krav på att
rapportera väsentlig information framgår även av flera paragrafer. Av 3 kap. 4 § framgår det
generella kravet på bolagen vad gäller rapportering av väsentlig information.
Av 3 kap. 9 § framgår att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för
kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och verkställande
direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i
enlighet med § 3 i bolagsordningen. Yttrandet kan utgöra ett av flera underlag för
ägarkommunernas kommunstyrelser i beslut rörande prövning av om verksamhet har varit
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förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Endast en paragraf, (3 kap 12 §) i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda bolag
rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet vid anpassning
till förslag till texter för de regionala bolagen.
Skulle tvist uppstå mellan ett av de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av
delägarna driver får tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art.
Kommentarer till förslag till specifikt ägardirektiv Renova AB/Renova Mijö AB Kapitel 2
Ägardirektivet har uppdaterats så att ändamålslydelsen överensstämmer med vad som framgår
av bolagsordningar för Renova AB och Renova Miljö AB. (2 kap 1 §)I avstämningar med
Renova i beredningen av ärendet har bolaget lyft områden där man önskat en dialog med
ägarna innan ägardirektivet beslutas på nytt. De aktuella områdena redovisades för ägarrådet
vid möte 2020-10-29 och hänsköts till huvudmännens kommunala chefsnätverk, KCR, för
fortsatt beredning.
Vid KCR:s möte 2020-11-26, där även Renova deltog, enades mötet om att föreslå följande
justeringar i ägardirektivet till Renova.
Samarbeten med externa aktörer.
Nuvarande lydelse innebär att samarbeten ärbegränsade till att endast omfatta parter inom
avfallsområdet. Utvecklingen hargått mot att, för att kunna delta i upphandlingar, det ibland
krävs att RenovaMiljö AB etablerar samarbeten med parter utanför avfallsområdet
exempelvisgällande enklare tjänster inom facility managment. I dialogen enas KCR
ochRenova om att det är rimligt att justera ägardirektivet så att dessa samarbetenmöjliggörs i
syfte att möjliggöra deltagande i upphandlingar. Alla samarbeten skasom tidigare motiveras
av ett allmänintresse för ägarkommunerna. (2 kap 7 §)
Behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.
Ägardirektivet anger attbolaget ska tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av
biologiskt avfall. Idagsläget har sådan kapacitet inte byggts upp och tidigare förslag till
investeringför ändamålet har efter samråd i ägarrådet ej fullföljts. I dialogen enas KCR
ochRenova om att justera lydelsen till att bolaget, i dialog med huvudmännen,löpande ska
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utvärdera möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet förrötning av biologiskt avfall.
(2 kap 4 §)

Därutöver har nuvarande ägardirektivs texter rörande Ekonomi och Frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar kompletterats med
”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka har
anpassats till Renovas förhållanden och förutsättningar.
Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat
aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning”.
Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för Renovabolagen,
framgår av bilaga 4, tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö
AB.
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
Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat
aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning”. Ägardirektivet för Grefab har kompletterats med ”standardtext” avseende
Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget konsolideras, följs upp etc inom
Göteborgs Stads styrsystem.
Syftet är att förbättra styrningen av samtliga bolag så att den genomförs på ett ändamålsenligt
och strukturerat sätt på alla nivåer inom bolagskoncernen.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar Göteborgs Stadshus AB bedömning att genom anpassning av
standardiserade texter och direktiv för de regionala bolagen, tydliggörs och struktureras
styrningen av de regionala bolagen.
Under november 2020 utgav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumentet Principer
för styrning, kommun- och regionägda bolag, med principer som kan användas som verktyg
för arbetet med ägarstyrning. De föreslagna ägardirektiven bedöms möjliggöra och stödja
utveckling av ägarstyrning och dialog i enlighet med SKR:s principdokument.
I arbetet med den aktuella revideringen har generella principer och krav aktualiserats med
hänsyn till kommunallagens förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda
bolag.
Anpassning av ägardirektiv för de regionala bolagen till struktur och innehåll som gäller för
helägda bolag i Göteborg möjliggör löpande uppdatering och aktualisering av de regionala
bolagens ägardirektiv i anslutning till att styrande dokument revideras för Göteborgs Stads
helägda bolag.
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Göteborgs Stadshus AB

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-22

§ 35
Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB
Beslut
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:
1. Förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB enligt ärendets bilaga 3
fastställs.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektiven.

Handling
Beslutsunderlag, dnr 0023/21.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag

Göteborgs Stadshus AB

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-22

Dag för justering
2021-03-30

Vid protokollet

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Justerande

Axel Josefson

Daniel Bernmar

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag

Göteborgs Stadshus AB

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-03-22
Diarienummer 0023/21

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig
Telefon: 031 368 54 55
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och
Renova Miljö AB
Förslag till beslut
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:
1. Förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB enligt ärendets
bilaga 3 fastställs.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektiven.

Sammanfattning
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till
ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för
Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för
Renova. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll
som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda
bolagen vilka anpassats till unika förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för
och aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och
kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda
verksamheterna.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension
Stadshus AB har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor
1.

Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från
2010)

2.

Ägardirektiv Renova (nu gällande)

3.

Förslag nytt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB

4.

Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB
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Ärendet
Ärendet utgör förslag till revidering av ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB.
Ägardirektiv är fråga av principiell beskaffenhet och ska beslutas av kommunfullmäktige.
Beredningsgången följer av stadens riktlinjer för ägarstyrning. Då ärendet rör bolag som
Göteborgs Stad äger tillsammans med andra kommuner ska ägardirektivet beslutas av
samtliga delägares kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt
ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt
ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till ägardirektiv har som
utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg
beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika
förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och
strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för
delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av
de gemensamt ägda verksamheterna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2019-09-12 om en ny och enhetlig struktur för
ägardirektiv till Göteborgs helägda bolag. En liknande enhetlighet har dessförinnan
skapats avseende reglementen för nämnder i Göteborgs Stad. Strukturen omfattar
grundläggande, vägledande och generella principer och krav på utförande av uppdrag i
kommunalt ägda bolag och nämnder. Strukturen inkluderar också de specifika
verksamhetsuppdragen till respektive bolag och nämnd.

Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab 2020-02-27 initierade representanter från
Göteborg en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten
avseende de regionala bolagen.
Vid ägarråd 2020-05-14 informerade representanter från Göteborg om arbetet som
bedrivs i Göteborg med att strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att
ytterligare stärka struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen.
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella
riktlinjer från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika
tidpunkter. Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt
förstärkts i kommunallagen.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med
målet att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för
respektive bolag som för ägandet.
Göteborgs Stadshus AB fick vid mötet 2020-05-14 ägarrådens uppdrag att ta fram förslag
till reviderade ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda
bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.
I beredningen av ärendet har samverkan skett löpande med stadsledningskontoret i
Göteborg. Avstämning har dessutom skett med huvudmännens ansvariga tjänstemän i
teknisk/ekonomisk delegation (Gryaab) och kommunala chefsnätverket (Renova). I
beredningen har samverkan även skett löpande med respektive bolag.
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Vid delrapportering 2020-10-29 till ägarråden informerades om arbetet och vilka
områden som bolagen själva lyft för diskussion och eventuell omprövning i de specifika
ägardirektiven för respektive bolag.
Kommentarer till förslag generella och gemensamma texter – Kapitel 1 och 3
Dessa kapitel är avsedda att ersätta nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova,
Gryaab och Grefab” antagna 2010.

Det nu gällande generella ägardirektivet utgör bilaga 1 till detta beslutsunderlag. Förslag
till generella och gemensamma texter, kapitel 1 och 3, framgår av förslag till nytt
ägardirektiv, bilaga 3.
Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de regionala bolagen, är
en uppdatering av nu gällande styrdokument och reglerar exempelvis delägarnas
övergripande syfte med bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en uppdatering med
hänsyn till utvecklad lagstiftning genom kommunallagen och kommunstyrelsernas
förstärkta uppsiktsplikt. Bland annat kan nämnas:
Av inledande text framgår att de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB,
Gryaab och Grefab på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad
beslutade styrande dokument där dessa berör bolagets/bolagens verksamhet.
Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus AB
och omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat roll- och
ansvarsfördelning tydliggörs.
Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska översändas till
samtliga delägare parallellt med att de publiceras på Göteborgs Stads hemsida. Ökade
krav på att rapportera väsentlig information framgår även av flera paragrafer. Av 3 kap. 4
§ framgår det generella kravet på bolagen vad gäller rapportering av väsentlig
information.
Av 3 kap. 9 § framgår att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund
för kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och
verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen. Yttrandet kan utgöra ett av flera
underlag för ägarkommunernas kommunstyrelser i beslut rörande prövning av om
verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Endast en paragraf, (3 kap 12 § i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda bolag)
rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet vid
anpassning till förslag till texter för de regionala bolagen. Skulle tvist uppstå mellan ett av
de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av delägarna driver får
tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art.
Kommentarer förslag till specifikt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB –
Kapitel 2
Ägardirektivet har uppdaterats så att ändamålslydelsen överensstämmer med vad som
framgår av bolagsordningar för Renova AB och Renova Miljö AB. (2 kap 1 §)
Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag

3 (5)

I avstämningar med Renova i beredningen av ärendet har bolaget lyft områden där man
önskat en dialog med ägarna innan ägardirektivet beslutas på nytt. De aktuella områdena
redovisades för ägarrådet vid möte 2020-10-29 och hänsköts till huvudmännens
kommunala chefsnätverk, KCR, för fortsatt beredning.
Vid KCR:s möte 2020-11-26, där även Renova deltog, enades mötet om att föreslå
följande justeringar i ägardirektivet till Renova.
•

•

Samarbeten med externa aktörer. Nuvarande lydelse innebär att samarbeten är
begränsade till att endast omfatta parter inom avfallsområdet. Utvecklingen har
gått mot att, för att kunna delta i upphandlingar, det ibland krävs att Renova
Miljö AB etablerar samarbeten med parter utanför avfallsområdet exempelvis
gällande enklare tjänster inom facility managment. I dialogen enas KCR och
Renova om att det är rimligt att justera ägardirektivet så att dessa samarbeten
möjliggörs i syfte att möjliggöra deltagande i upphandlingar. Alla samarbeten ska
som tidigare motiveras av ett allmänintresse för ägarkommunerna. (2 kap 7 §)
Behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall. Ägardirektivet anger att
bolaget ska tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall. I
dagsläget har sådan kapacitet inte byggts upp och tidigare förslag till investering
för ändamålet har efter samråd i ägarrådet ej fullföljts. I dialogen enas KCR och
Renova om att justera lydelsen till att bolaget, i dialog med huvudmännen,
löpande ska utvärdera möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet för
rötning av biologiskt avfall. (2 kap 4 §)

Därutöver har nuvarande ägardirektivs texter rörande Ekonomi och Frågor av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar kompletterats
med ”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka
har anpassats till Renovas förhållanden och förutsättningar.
Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat
aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning”. Ägardirektivet för Renova har kompletterats med ”standardtext” avseende
Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget konsolideras, följs upp etc.
inom Göteborgs Stads styrsystem. Syftet är att förbättra styrningen av samtliga bolag så
att den genomförs på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer inom
bolagskoncernen.
Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för Renovabolagen,
framgår av bilaga 4, tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö
AB.

Sammanfattande bedömning
Anpassning av ägardirektiv för de regionala bolagen till struktur och innehåll som gäller
för helägda bolag i Göteborg möjliggör löpande uppdatering och aktualisering av de
regionala bolagens ägardirektiv i anslutning till att styrande dokument revideras för
Göteborgs Stads helägda bolag.
I arbetet med den aktuella revideringen har generella principer och krav aktualiserats med
hänsyn till kommunallagens förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda
bolag.
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Under november 2020 utgav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumentet
Principer för styrning, kommun- och regionägda bolag, med principer som kan användas
som verktyg för arbetet med ägarstyrning. De föreslagna ägardirektiven bedöms
möjliggöra och stödja utveckling av ägarstyrning och dialog i enlighet med SKR:s
principdokument.
Genom anpassning av standardiserade texter och direktiv för de regionala bolagen, med
utgångspunkt i texter som tillämpas av Göteborgs stad i relation till de helägda bolagen,
tydliggörs och struktureras styrningen av de regionala bolagen inom ramen för Göteborgs
Stads styrsystem.

Eva Hessman
Vd, Göteborgs Stadshus AB
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Bilaga 1

Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB
och Grefab
(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)
Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab
Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv.

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer
på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna
utfärdade ägardirektiv.
Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med
ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och
bolagsledning.
För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten,
tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för
medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med
ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall
bedrivas i ägarnas ställe.
Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för
ägarna att följa verksamheten.
Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande
tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighetsoch sekretesslagen).
I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.
Kommunfullmäktige
Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18
§§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser
samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att,
inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.
Kommunstyrelsen
Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse

även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k.
uppsiktsplikten.
Lekmannarevisorer
Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer.
Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).
Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.
Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen
Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och
8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.
Kommunfullmäktiges ställningstagande
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).
Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas:

· Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av
ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att
kommunfullmäktige beslutar
· Ändring av aktiekapitalet
· Fusion av företag
· Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag
oavsett värde
· Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena,
verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt
· Bildande av stiftelse
· Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi
· Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån
det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt
som respektive kommun önskar
· Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start
av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
· Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller
medför risk för ägarna
· Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida
frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den
underställas ägarna för sådant ställningstagande.
Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende.
Bolagets skyldigheter gentemot ägarna
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och
om planerade åtgärder av större vikt.
A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att
följande handlingar kommer ägarna tillhanda:
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll samt beslutsunderlag från
styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- affärsplan/verksamhetsplan
- budget
- långsiktig investeringsplan
- övriga av ägarna begärda handlingar
B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg
stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som
berör bolagets verksamhet.
Verkställande direktörs lön och övriga förmåner
Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande
direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.
Bolagens styrelser
Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom
bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap
4-7 §§ ABL. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag
(SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta
om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess
arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller
eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som
behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om
dessa.
Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast
styrelsen ska närvara.
Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska
investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.
Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta
innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar
kvalitetssäkrande.
Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.

Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska
bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att:

· ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande
resultat uppnås i bolaget,
· kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern
kontroll upprätthålls,
· bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden:
-miljö
-finans
-personal
-arbetsmiljö
-jämställdhet och mångfald
-kvalitet
-inköp - och upphandling
Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande
direktör,
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden.
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta
ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation.
Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för
styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan
styrelserepresentation inte får ske.
Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett
uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från
lagen slutligt avgjorts.
Tjänstemannaberedning

Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För
att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar
ska dessa få tillgång till erforderlig information.
För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt
anges i samband med att uppgiften lämnas ut.
Arkivmyndighet
Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta
ägardirektiv.

Bilaga 2

Ägardirektiv för Renova-koncernen
organisationsnummer 556108-3337
Allmänt
Renova AB (”Bolaget”) ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna.
Ägarkommunerna har år 2010 godkänt ett generellt ägardirektiv avseende bland annat Bolaget.
Detta ägardirektiv kompletterar det generella ägardirektivet och gäller därutöver.
Kommunala ändamålet
Kommunernas ändamål med sitt ägande av koncernen är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer
från hushåll och verksamheter i Ägarkommunerna.
Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB. Avsikten
med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.
Bolagens uppdrag
Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna. Bolaget ska vara
ett avfallsföretag för dess ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling
genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster inom avfallsområdet.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är kopplade till direkttilldelade
uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och regionala avfallsplaner. Uppdragen ska
innebära en miljöriktig omlastning, avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom
produktion av värme och el samt restprodukthantering. Bolaget ska tillhandahålla
behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.
Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i Ägarkommunerna eller
annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning eller bortskaffande. Bolaget får
lämna anbud till Ägarkommunerna på icke direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget
ska aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga,
miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.
Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall från hushåll
och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag för dess ägarkommuner
och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att i konkurrens erbjuda miljö- och
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom insamlingsområdet.
Samverkan
Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på exempelvis
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna och bolagen positiv
hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden. Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra aktörer
inom avfallsområdet . Sådant samarbete ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna.
Samarbetet skall genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta ägardirektiv.
Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan Ägarkommunerna och bolaget.
Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat ägarråd och genom ett chefsnätverk inom

bl.a. avfallsområdet. Chefsnätverket arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och
verksamhet kopplat till direkttilldelade uppdrag och A2020, utformar beställningar, samråder om
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt bereder
frågor som ska hanteras av ägarrådet.
Bolaget ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets verksamhet och ställa sitt
kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget
skall underlätta en stärkt beställarroll hos Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning
och analys.
Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive avfallsverksamhet
ska bolagen inhämta berörd ägarkommuns synpunkter. Direkt verksamhet riktad mot
kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun för att möjliggöra en
sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska samordnas med Ägarkommunerna
Ekonomiska förutsättningar
Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte annat följer av
lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska bedrivas
kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen ska finansiera
verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga investeringar och
utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling med en tillfredsställande
soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett samhällsekonomiskt som
företagsekonomiskt perspektiv.
Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Bolagen får uppta lån
eller annan kredit mot säkerhet i form av borgen från Ägarkommunerna, under förutsättning att
Ägarkommunerna lämnar borgen för lånet eller krediten. Bolagen får på marknadsmässiga villkor
uppta kredit utan säkerhet i Göteborgs Stads koncernbank. Renova AB:s prissättning av tjänster
gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets självkostnad med ett rimligt tillägg för att
finansiera nödvändiga framtida investeringar och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens
gentemot Ägarkommunerna.
Bolagetsmålsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett genomsnitt av
marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige. Ägarkommunerna ska debiteras lika
stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid Renovas mottagningsanläggningar.
Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara avkastningskrav på sitt
dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför varje verksamhetsår fastställa priset
för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska dessförinnan, senast i september, samråda med
respektive ägarkommun och redovisa underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och
på förfrågan till Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket och
ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om pris.
Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning, deponering
samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag.
Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och ska agera på ett
sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två verksamhetsgrenar ska kunna
ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa upp respektive verksamhets lönsamhet.

Ekologiska och sociala förutsättningar
Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar
såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sina uppdrag.
Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att
minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid utförande av sitt uppdrag, att
minska resursanvändningen och främja tillämpning av avfallshierarkin, genom att maximera
återanvändning och återvinning av material och energi och minimera deponeringen. Bolaget ska
även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag, avfallsdirektivet och i gällande
europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning.
Kontroll
Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut, tillförsäkras en
kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den egna verksamheten.
Moderbolaget ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelse den information om verksamheten
som begärs.
Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger Bolaget att i tillämpliga delar beakta
det som ägarna därvid kommit överens om. Bolaget ska också följa gällande bolagsordning.
Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till Bolaget följer detta ägardirektiv, det generella
ägardirektivet och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i aktieägaravtalet
för Bolaget.
Före beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolagen inhämta
Ägarkommunernas ställningstagande. De bolagsfrågor som måste underställas Ägarkommunerna
framgår av det generella ägardirektivet. Av bolagsordningen framgår också att vissa beslut ska
fattas på bolagsstämma.
Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning, generellt
ägardirektiv och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de s.k. Teckalkriterierna ska vara uppfyllda.
Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det gäller strategiska mål
och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir effektivt, i den meningen att
Moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de beslut som fattas av Bolaget.
Detta ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas på bolagsstämma i bolagen.

Bilaga 3

Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB
Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer
för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget.
Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den
långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget.
Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv
styrning och uppsikt av bolaget.
Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för
de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av kapitel
2 framgår direktiv som gäller specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB. För de
regionala bolagen gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt
att bolagsstyrelserna i övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande
dokument som berör bolagens verksamheter.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i
dess samlade styrning av bolaget.
§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga
verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska
genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring
och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att
medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas
strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering,
genomförande och uppföljning.
§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet
bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.
§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i
jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god
affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt
att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter
samt goda och anständiga arbetsvillkor.
§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.
§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra
nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra
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eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande
kommuners mål och riktlinjer.
§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att
utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och
ägardirektiv för bolagen.
§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen
med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut
och andra styrdokument.
§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads
bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med verksamheten och delägarkommuneras
uppdrag till bolagen. Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv,
Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna.
Det kommunala ändamålet
§ 1 Det kommunala ändamålet med Renova AB är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall
som kommer från hushåll i Ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta
om hand enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de
uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i
Ägarkommunernas ställe.

Det kommunala ändamålet med Renova Miljö AB är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall
samt hushållsavfall från andra än Ägarkommunerna.
Bolagens uppdrag
§ 2 Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB.
Avsikten med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.

§ 3 Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna.
Bolaget ska vara ett avfallsföretag för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en
långsiktigt hållbar utveckling genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra
tjänster inom avfallsområdet.
§ 4 Verksamheten i Renova AB ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är
kopplade till direkttilldelade uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och
regionala avfallsplaner. Uppdragen ska innebära en miljöriktig omlastning,
avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom produktion av värme och el samt
restprodukthantering. Bolaget ska, i dialog med huvudmännen, löpande utvärdera
möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.
§ 5 Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i
Ägarkommunerna eller annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning
eller bortskaffande. Bolaget får lämna anbud till Ägarkommunerna på icke
direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget ska aktivt medverka i en
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långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga, miljö- och
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.
§ 6 Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall
från hushåll och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag
för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att
i konkurrens erbjuda miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom
insamlingsområdet.
Samverkan
§ 7 Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna
och bolagen positiv hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former
av samarbete med andra aktörer, huvudsakligen inom avfallsområdet. Sådant samarbete
ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna.

§ 8 Samarbetet ska genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta
ägardirektiv. Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan
Ägarkommunerna och bolaget. Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat
ägarråd och genom ett chefsnätverk inom bland annat avfallsområdet. Chefsnätverket
arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och verksamhet kopplat till
direkttilldelade uppdrag och regionala avfallsplaner, utformar beställningar, samråder om
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt
bereder frågor som ska hanteras av ägarrådet.
§ 9 Renova AB ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets
verksamhet och ställa sitt kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas
avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget ska underlätta en stärkt beställarroll hos
Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning och analys.
§ 10 Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive
avfallsverksamhet ska bolagen inhämta berörd Ägarkommuns synpunkter. Direkt
verksamhet riktad mot kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun
för att möjliggöra en sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska
samordnas med Ägarkommunerna.
Ekonomi och effektivitet
§ 11 Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte
annat följer av lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska
bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen
ska finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga
investeringar och utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk
utveckling med en tillfredställande soliditet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som
möjliggör ett långsiktigt agerande. Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett
samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt perspektiv.

§ 12 Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Renova
AB:s prissättning av tjänster gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets
självkostnad med ett rimligt tillägg för att finansiera nödvändiga framtida investeringar
och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens gentemot Ägarkommunerna.
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§ 13 Renova AB:s målsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett
genomsnitt av marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige.
Ägarkommunerna ska debiteras lika stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid
Renovas mottagningsanläggningar.
§ 14 Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara
avkastningskrav på sitt dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför
varje verksamhetsår fastställa priset för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska
dessförinnan, senast i september, samråda med respektive Ägarkommun och redovisa
underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och på förfrågan till
Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket
och ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om
pris.
§ 15 Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning,
deponering, samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag.
§ 16 Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och
ska agera på ett sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två
verksamhetsgrenar ska kunna ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa
upp respektive verksamhets lönsamhet.
§ 17 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet
med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.
§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå
synergier och effektivitet.
Ekologiska och sociala förutsättningar
§ 19 Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande
som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av
sina uppdrag.

§ 20 Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen, att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid
utförande av sitt uppdrag, att minska resursanvändningen och främja tillämpning av
avfallshierarkin, genom att maximera återanvändning och återvinning av material och
energi och minimera deponeringen.
§ 21 Bolagen ska även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag,
avfallsdirektivet och i gällande europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning.
Kontroll
§ 22 Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut,
tillförsäkras en kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den
egna verksamheten. Bolagen ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelser den
information om verksamheten som begärs.
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§ 23 Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger bolagen att i
tillämpliga delar beakta det som ägarna därvid kommit överens om. Bolagen ska också
följa gällande bolagsordning. Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till bolaget följer
detta ägardirektiv och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i
aktieägaravtalet för bolaget.
§ 24 Av bolagsordningen framgår att vissa beslut ska fattas på bolagsstämman.
§ 25 Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning
och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckalkriterierna ska vara
uppfyllda. Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det
gäller strategiska mål och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut som fattas av bolaget.
Bolaget som en del av Göteborgs Stads organisation
§ 26 Renova AB är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus. Renova Miljö AB är
helägt dotterbolag till Renova AB.

§ 27 Bolagen ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som Göteborgs
Stadshus AB tar initiativ till.
§ 28 Renova AB och Renova Miljö AB ska följa de krav, roller och ansvarsfördelning
som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
§ 29 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för
att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges
möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av
sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska
ägarrådet tillfrågas.

§ 30 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):
a.
b.
c.
d.
e.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till bolag.
Fusion eller likvidering av bolag
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om
kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi.
h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av
verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller
medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av
tillgångar).
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Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen.
§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.
§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse
ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver
tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda.
Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte
informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är
sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt
moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den
löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade
förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande
uppföljningen och styrningen av verksamheten.
§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.
§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i
syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv,
med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och
författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med,
andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen
omfattar bolaget.
§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och
indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger
bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för
kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband
med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i
bolagsordningen.
§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska
minst omfatta:
a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
b. om styrelsens arbetsformer fungerar
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c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.
Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska
bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt
skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus
AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg.
§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast
styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
Personuppgifter
§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter
som sker i bolagets verksamhet
Arbetsgivarfrågor
§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning.
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av
principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska
säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och
kommunfullmäktige i delägarkommunerna.
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab
och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och
bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell
styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för
Styrelserepresentationsfrågor.
Giltighet
§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga
delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.
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Bilaga 4
Göteborgs Stadshus AB

Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt
för Renova AB/Renova Miljö AB
Text i nuvarande ägardirektiv
Ägarkommunerna har år 2010
godkänt ett generellt
ägardirektiv avseende bland
annat Bolaget. Detta
ägardirektiv kompletterar det
generella ägardirektivet och
gäller därutöver. (Text i
inledning av ägardirektiv)

Förslag till ändring (kap. 2)
Ägarkommunerna har år 2010
godkänt ett generellt ägardirektiv
avseende bland annat Bolaget. Detta
ägardirektiv kompletterar det
generella ägardirektivet och gäller
därutöver.

Kommunernas ändamål med sitt
ägande av koncernen är att
främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna,
framförallt genom en miljöriktig
behandling av avfall som
kommer från hushåll och
verksamheter i
Ägarkommunerna.

§ 1 Det kommunala ändamålet med
Renova AB är att främja en
långsiktigt hållbar utveckling i
Ägarkommunerna, framförallt
genom en miljöriktig
behandling av avfall som
kommer från hushåll i
Ägarkommunerna och som
kommunerna har skyldighet att
ta om hand enligt miljöbalken
och annan lagstiftning. Bolaget
är skyldigt att utföra de uppdrag
som bolaget tilldelas av sina
ägare. Verksamheten ska
bedrivas i Ägarkommunernas
ställe.

Kommentar
Det generella ägardirektivet för
regionala bolag ersätts genom
skrivningar i ägardirektivets kapitel 1
och 3. Dessa texter reglerar
motsvarande områden samt att texter
utvecklats och anpassats till ny
lagstiftning. Utgångspunkt för kapitel
1 och 3 i ägardirektiv för de
regionala bolagen är texter som
arbetats fram för Göteborgs helägda
bolag vilka anpassats till förhållandet
att de regionala bolagen har flera
delägare.
Det kommunala ändamålet med
respektive bolag formuleras i
enlighet med vad som framgår av
bolagens bolagsordningar.

Det kommunala ändamålet med
Renova Miljö AB är att främja
en långsiktigt hållbar utveckling
i Ägarkommunerna genom en
miljöriktig behandling av
verksamhetsavfall samt
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Verksamheten ska bedrivas i
enlighet med de beställningar
som är kopplade till
direkttilldelade uppdrag och i
enlighet med Ägarkommunernas
lokala och regionala
avfallsplaner. Uppdragen ska
innebära en miljöriktig
omlastning, avfallsbehandling,
en effektiv energiåtervinning
genom produktion av värme och
el samt restprodukthantering.
Bolaget ska tillhandahålla
behandlingskapacitet för rötning
av biologiskt avfall.

Bolagen ska inom ramen för
sina uppdrag, aktivt och
strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv
och annat regelverk, verka för
en för Ägarkommunerna och
bolagen positiv hållbar
utveckling av nationella och
internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt
motiverat, kunna ingå olika
former av samarbete med andra
aktörer inom avfallsområdet.
Sådant samarbete ska vara av
allmänintresse för
Ägarkommunerna.

Bolagen får inte pantsätta
egendom eller på annat sätt
ställa säkerhet för lån. Bolagen
får uppta lån eller annan kredit
mot säkerhet i form av borgen
från Ägarkommunerna under
förutsättning att

hushållsavfall från andra än
Ägarkommunerna.
§ 4 Verksamheten i Renova AB ska
bedrivas i enlighet med de
beställningar som är kopplade
till direkttilldelade uppdrag och
i enlighet med
Ägarkommunernas lokala och
regionala avfallsplaner.
Uppdragen ska innebära en
miljöriktig omlastning,
avfallsbehandling, en effektiv
energiåtervinning genom
produktion av värme och el
samt restprodukthantering.
Bolaget ska, i dialog med
huvudmännen, löpande
utvärdera möjligheten att
tillhandahålla
behandlingskapacitet för rötning
av biologiskt avfall.
§ 7 Bolagen ska inom ramen för
sina uppdrag, aktivt och
strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv
och annat regelverk, verka för
en för Ägarkommunerna och
bolagen positiv hållbar
utveckling av nationella och
internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt
motiverat, kunna ingå olika
former av samarbete med andra
aktörer, huvudsakligen inom
avfallsområdet. Sådant
samarbete ska vara av
allmänintresse för
Ägarkommunerna.
§ 12 Bolagen får inte pantsätta
egendom eller på annat sätt
ställa säkerhet för lån. Bolagen
får uppta lån eller annan kredit
mot säkerhet i form av borgen
från Ägarkommunerna under
förutsättning att
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Kapacitet för att ta hand om
biologiskt avfall är ej uppbyggd.
Investeringsförslag har tidigare
utvärderats men inte bedömts
realiserbara. Förslag från Renova att
revidera ägardirektivet med avseende
på området.
Förslag till revidering har diskuterats
och godkänts av delägarnas
chefsnätverk för Renova (KCR) vid
möte 2020-11-26.

Branschen har utvecklats mot att det i
upphandlingar sker en paketering av
tjänster också med aktörer utanför
avfallsområdet, ex enklare facility
managment-tjänster tillsammans med
insamling av avfall. Förslag från
Renova Miljö AB att ägardirektivet
revideras med avseende på området.
Förslag till revidering har diskuterats
och godkänts av delägarnas
chefsnätverk för Renova (KCR) vid
möte 2020-11-26.

Ägardirektivets text om finansiering
under Ekonomi och effektivitet
uppdateras. Regionala bolag omfattas
av Göteborgs Stads riktlinje för
finansverksamheten.
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Ägarkommunerna lämnar
borgen för lånet eller krediten.
Bolagen får på
marknadsmässiga villkor uppta
kredit utan säkerhet i Göteborgs
Stads koncernbank. Renova
AB:s prissättning av tjänster
gentemot Ägarkommunerna ska
präglas av bolagets självkostnad
med ett rimligt tillägg för att
finansiera nödvändiga framtida
investeringar och
utvecklingsarbete samt av
tydlighet och transparens
gentemot Ägarkommunerna.
-

Ägarkommunerna lämnar
borgen för lånet eller krediten.
Bolagen får på
marknadsmässiga villkor uppta
kredit utan säkerhet i Göteborgs
Stads koncernbank. Renova
AB:s prissättning av tjänster
gentemot Ägarkommunerna ska
präglas av bolagets självkostnad
med ett rimligt tillägg för att
finansiera nödvändiga framtida
investeringar och
utvecklingsarbete samt av
tydlighet och transparens
gentemot Ägarkommunerna.
§ 17 Bolaget ska kontinuerligt
använda benchmarking med
relevanta aktörer i arbetet med
att utveckla verksamhetens
effektivitet och produktivitet.

§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan
med delägarnas övriga
verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där
samordning och resursdelning
är naturliga insatser för att
uppnå synergier och effektivitet.
Mellan Ägarkommunerna gäller § 23 Mellan Ägarkommunerna gäller
ett aktieägaravtal. Det åligger
ett aktieägaravtal. Det åligger
Bolagen att i tillämpliga delar
Bolagen att i tillämpliga delar
beakta det som ägarna därvid
beakta det som ägarna därvid
kommit överens om. Bolaget ska
kommit överens om. Bolaget
också följa gällande
ska också följa gällande
bolagsordning. Bolaget ska
bolagsordning. Bolaget ska
vidare tillse att dotterföretag till
vidare tillse att dotterföretag till
Bolaget följer detta ägardirektiv,
bolaget följer detta ägardirektiv,
det generella ägardirektivet och,
det generella ägardirektivet och,
i tillämpliga delar, vad
i tillämpliga delar, vad
Ägarkommunerna kommit
Ägarkommunerna kommit
överens om i aktieägaravtalet för
överens om i aktieägaravtalet
Bolaget.
för bolaget.
Bestämmelserna i detta direktiv, § 25 Bestämmelserna i detta direktiv,
sammantaget med
sammantaget med
bestämmelserna i
bestämmelserna i bolagsordning,
bolagsordning, generellt
generellt ägardirektiv och
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Ägardirektivet kompletteras under
avsnitt om Ekonomi och effektivitet
med ”standardtext” från ägardirektiv
för Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Renova AB har flera
delägare.

Det generella ägardirektivet som
åsyftas i befintlig text ersätts genom
det nya ägardirektivets kapitel 1 och
kapitel 3.

Det generella ägardirektivet som
åsyftas i befintlig text ersätts genom
det nya ägardirektivets kapitel 1 och
kapitel 3.
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aktieägaravtal, är utformade i
syfte att de s.k. Teckalkriterierna
ska vara uppfyllda.
Bestämmelserna i
styrdokumenten om
Ägarkommunernas inflytande
när det gäller strategiska mål
och viktiga beslut ska tolkas på
ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att
Moderbolaget underställs en
kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de beslut
som fattas av Bolaget. Detta
ägardirektiv ska, för att äga
giltighet, antas på bolagsstämma
i bolagen.

-

ägardirektiv och aktieägaravtal,
är utformade i syfte att de så
kallade Teckalkriterierna ska
vara uppfyllda. Bestämmelserna
i styrdokumenten om
Ägarkommunernas inflytande
när det gäller strategiska mål
och viktiga beslut ska tolkas på
ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att
moderbolaget underställs en
kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de
beslut som fattas av bolaget.
Detta ägardirektiv ska, för att
äga giltighet, antas på
bolagsstämma i bolagen.

§ 26 Renova AB är dotterbolag i
koncernen Göteborgs Stadshus.
Renova Miljö AB är helägt
dotterbolag till Renova AB.
§ 27 Bolaget ska aktivt medverka i
den samverkan och samordning
som Göteborgs Stadshus AB tar
initiativ till.

Före beslut som är av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt ska bolagen inhämta
Ägarkommunernas
ställningstagande. De
bolagsfrågor som måste
underställas Ägarkommunernas
framgår av det generella
ägardirektivet. Av
bolagsordningen framgår också
att vissa beslut ska fattas på
bolagsstämma.

§ 28 Bolaget ska följa de krav som
gäller enligt Göteborgs Stads
riktlinjer för ägarstyrning.
§ 29 Ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas
kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse
ansvarar för att värdera om ett
ärende är av principiell
beskaffenhet eller ej samt att
ägarrådet ges möjlighet att
samråda i principiella ärenden.
Om tveksamhet uppstår om
frågan är av sådan beskaffenhet
att kommunfullmäktiges
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Av kapitel 3 framgår att ägardirektiv
ska beslutas i kommunfullmäktige
hos samtliga delägare och att
ägardirektiv därefter ska antas på
bolagsstämma.

Ägardirektivet kompletteras med ett
avsnitt om Bolaget som en del av
Göteborgs Stads organisation.
Avsnittet innehåller ”standardtext”
från ägardirektiv för Göteborgs
Stadshus AB:s helägda bolag vilken
har anpassats till förhållandet att
Gryaab har flera delägare.

Ägardirektivet kompletteras och
befintlig text utvecklas med ett
avsnitt om Frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt. Avsnittet innehåller
”standardtext” från ägardirektiv för
Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Renova har flera
delägare.
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ställningstagande ska inhämtas,
ska ägarrådet tillfrågas.
§ 30 Exempel på frågor där
delägarnas
kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas
är (uppräkningen är inte
uttömmande):
a.
b.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till
bolag.
c. Fusion eller likvidering av bolag
d. Förvärv, bildande eller avyttring
av bolag oavsett värde
e. Förvärv eller avyttring av aktier
eller andelar i delägda bolag,
om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med
hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art
eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av
fastighet av sådan omfattning att
det påverkar bolagets
långsiktiga ekonomi
h. Strategiska investeringar som
innebär ny inriktning för bolaget
eller start av verksamhet inom
nytt affärs- eller
verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar
bolagets eller
delägarkommunernas ekonomi
eller medför annan risk (till
exempel större investeringar
eller avyttringar av tillgångar).
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.193
Datum: 2021-05-20
Utvecklingsledare Marie Källvik-Nilsson
Kommunstyrelsen

Revidering av ägardirektiv för Grefab
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar tillstyrka föreslaget om reviderat
ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab).
Sammanfattning
Ärendet har initierats från Göteborgs Stadshus AB och avser förslag till nytt ägardirektiv för
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab).
Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för
Grefab. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som
kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen vilka
anpassats till unika förhållanden, till exempel ägarstruktur, i de regionala bolagen.
Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i
kommunallagen.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet
att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag
som för ägandet.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(5)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-20
Protokollsutdrag från Göteborgs stadshus AB
Beslutsunderlag: Revidering av ägardirektiv för Grefab, inklusive bilagor listade nedan:
1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från 2010)
2. Ägardirektiv Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (nu gällande)
3. Förslag nytt ägardirektiv Göteborgsregionens Fritidshamnar AB Grefab
4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Grafab
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Stadshus AB
För kännedom:

Avdelningschef kansli och säkerhet
Utvecklingsledare Avdelning kansli och säkerhet
Ärendet
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2019-09-12 om en ny och enhetlig struktur för
ägardirektiv för Göteborgs helägda bolag. En liknande enhetlighet har dessförinnan skapats
avseende reglementen för nämnder i Göteborgs Stad. Strukturen omfattar grundläggande,
vägledande och generella principer samt krav på utförande av uppdrag i kommunalt ägda
bolag och nämnder. Strukturen inkluderar också de specifika verksamhetsuppdragen till
respektive bolag och nämnd.
Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i
kommunallagen.
I samband med ägarråden för Renova, Gryaab och Grefab i februari 2020 initierades en
diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten avseende de regionala
bolagen.
Vid ägarråden i maj 2020 informerade representanter från Göteborg om arbetet som bedrivs i
Göteborg med att strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att ytterligare stärka
struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen.
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella riktlinjer
från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika tidpunkter.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet
att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag
som för ägandet.
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Ägarråden har i maj 2020 givit stadshus AB i uppdrag att ta fram förslag till reviderade
ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i Göteborg med
anpassningar för de regionala bolagens unika förutsättningar.

Kommentarer till förslag avseende generella och gemensamma texter
kapitel 1 och 3
Dessa kapitel är avsedda att ersätta nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab
och Grefab” antagna 2010.
Det nu gällande generella ägardirektivet utgör bilaga 1 till detta beslutsunderlag.
Förslag till generella och gemensamma texter, kapitel 1 och 3, framgår av förslag till nytt
ägardirektiv, bilaga 3.
Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de regionala bolagen, är en
uppdatering av nu gällande styrdokument och reglerar exempelvis delägarnas övergripande
syfte med bolagsverksamheten.
Förslaget innebär också en uppdatering med hänsyn till utvecklad lagstiftning genom
kommunallagen och kommunstyrelsernas förstärkta uppsiktsplikt. Bland annat kan nämnas:
·

Av inledande text framgår att de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB,
Gryaab och Grefab på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad
beslutade styrande dokument där dessa berör bolagets/bolagens verksamhet.

·

Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus
AB och omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat rolloch ansvarsfördelning tydliggörs.

·

Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska översändas till
samtliga delägare parallellt med att de publiceras på Göteborgs Stads hemsida. Ökade
krav på att rapportera väsentlig information framgår även av flera paragrafer. Av 3
kap. 4 § framgår det generella kravet på bolagen vad gäller rapportering av väsentlig
information.

·

Av 3 kap. 9 § framgår att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som
grund för kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och
verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra
sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen. Yttrandet kan
utgöra ett av flera underlag för ägarkommunernas kommunstyrelser i beslut rörande
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prövning av om verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Endast en paragraf, (3 kap 12 §) i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda bolag
rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet vid anpassning
till förslag till texter för de regionala bolagen.
Skulle tvist uppstå mellan ett av de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av
delägarna driver får tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art.
Kommentarer till förslag till specifikt ägardirektiv Grefab - Kapitel 2
Det befintliga ägardirektivets uppdrag rörande att Grefab ska anlägga, äga, driva och utveckla
fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare föreslås justeras till att endast omfatta
fritidsbåtshamnar. (2 kap 3 §)
Därutöver har det befintliga ägardirektivets texter rörande Ekonomi och Frågor av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar kompletterats med
”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka har
anpassats till Grefab:s förhållanden och förutsättningar.
Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för Grefab, framgår av
bilaga 4, tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Grefab.
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
Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat
aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning”. Ägardirektivet för Grefab har kompletterats med ”standardtext” avseende
Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget konsolideras, följs upp etc inom
Göteborgs Stads styrsystem.
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Syftet är att förbättra styrningen av samtliga bolag så att den genomförs på ett ändamålsenligt
och strukturerat sätt på alla nivåer inom bolagskoncernen.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar Stadshus AB bedömning är att genom anpassning av standardiserade
texter och direktiv för de regionala bolagen, tydliggörs och struktureras styrningen av de
regionala bolagen.
Under november 2020 utgav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumentet Principer
för styrning, kommun- och regionägda bolag, med principer som kan användas som verktyg
för arbetet med ägarstyrning. De föreslagna ägardirektiven bedöms möjliggöra och stödja
utveckling av ägarstyrning och dialog i enlighet med SKR:s principdokument.
I arbetet med den aktuella revideringen har generella principer och krav aktualiserats med
hänsyn till kommunallagens förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda
bolag.
Anpassning av ägardirektiv för de regionala bolagen till struktur och innehåll som gäller för
helägda bolag i Göteborg möjliggör löpande uppdatering och aktualisering av de regionala
bolagens ägardirektiv i anslutning till att styrande dokument revideras för Göteborgs Stads
helägda bolag.
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Göteborgs Stadshus AB

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-03-22
Diarienummer 0025/21

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig
Telefon: 031 368 54 55
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revidering av ägardirektiv för
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB
(Grefab)
Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:
1. Förslag till ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab)
enligt ärendets bilaga 3 fastställs.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektivet.

Sammanfattning

Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Grefab. Förslag till ägardirektiv ersätter i
ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och
Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Grefab. Förslag till
ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som
kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen
vilka anpassats till unika förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det
föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i
dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Stadshus AB har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor
1.

Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från
2010)

2.

Ägardirektiv Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (nu gällande)

3.

Förslag nytt ägardirektiv Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab)

4.

Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Grefab
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Ärendet

Ärendet utgör förslag till revidering av ägardirektiv för Grefab. Ägardirektiv är fråga av
principiell beskaffenhet och ska beslutas av kommunfullmäktige. Beredningsgången
följer av stadens riktlinjer för ägarstyrning. Då ärendet rör bolag som Göteborgs Stad äger
tillsammans med andra kommuner ska ägardirektivet beslutas av samtliga delägares
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt
ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt
ägardirektiv för Grefab. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande
struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av
Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden, t ex
ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta
avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas
kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de
gemensamt ägda verksamheterna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2019-09-12 om en ny och enhetlig struktur för
ägardirektiv till Göteborgs helägda bolag. En liknande enhetlighet har dessförinnan
skapats avseende reglementen för nämnder i Göteborgs Stad. Strukturen omfattar
grundläggande, vägledande och generella principer och krav på utförande av uppdrag i
kommunalt ägda bolag och nämnder. Strukturen inkluderar också de specifika
verksamhetsuppdragen till respektive bolag och nämnd.

Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab 2020-02-27 initierade representanter från
Göteborg en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten
avseende de regionala bolagen.
Vid ägarråd 2020-05-14 informerade representanter från Göteborg om arbetet som
bedrivs i Göteborg med att strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att
ytterligare stärka struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda bolagen.
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella
riktlinjer från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika
tidpunkter. Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt
förstärkts i kommunallagen.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med
målet att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för
respektive bolag som för ägandet.
Stadshus AB fick vid mötet 2020-05-14 ägarrådens uppdrag att ta fram förslag till
reviderade ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag
i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.
I beredningen av ärendet har samverkan skett löpande med stadsledningskontoret i
Göteborg. I beredningen har samverkan även skett löpande med respektive bolag och
ägarrådet.
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Vid delrapportering 2020-10-29 till ägarråden informerades om arbetet och vilka
områden som bolagen själva lyft för diskussion och eventuell omprövning i de specifika
ägardirektiven för respektive bolag.
Kommentarer till förslag generella och gemensamma texter – Kapitel 1 och 3
Dessa kapitel är avsedda att ersätta nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova,
Gryaab och Grefab” antagna 2010.

Det nu gällande generella ägardirektivet utgör bilaga 1 till detta beslutsunderlag. Förslag
till generella och gemensamma texter, kapitel 1 och 3, framgår av förslag till nytt
ägardirektiv, bilaga 3.
Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de regionala bolagen, är
en uppdatering av nu gällande styrdokument och reglerar exempelvis delägarnas
övergripande syfte med bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en uppdatering med
hänsyn till utvecklad lagstiftning genom kommunallagen och kommunstyrelsernas
förstärkta uppsiktsplikt. Bland annat kan nämnas:
Av inledande text framgår att de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB,
Gryaab och Grefab på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad
beslutade styrande dokument där dessa berör bolagets/bolagens verksamhet.
Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus AB
och omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat roll- och
ansvarsfördelning tydliggörs.
Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska översändas till
samtliga delägare parallellt med att de publiceras på Göteborgs Stads hemsida. Ökade
krav på att rapportera väsentlig information framgår även av flera paragrafer. Av 3 kap. 4
§ framgår det generella kravet på bolagen vad gäller rapportering av väsentlig
information.
Av 3 kap. 9 § framgår att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund
för kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och
verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen. Yttrandet kan utgöra ett av flera
underlag för ägarkommunernas kommunstyrelser i beslut rörande prövning av om
verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Endast en paragraf, (3 kap 12 § i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda bolag)
rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet vid
anpassning till förslag till texter för de regionala bolagen. Skulle tvist uppstå mellan ett av
de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av delägarna driver får
tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art.
Kommentarer förslag till specifikt ägardirektiv Grefab – Kapitel 2
Det befintliga ägardirektivets uppdrag rörande att Grefab ska anlägga, äga, driva och
utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare föreslås justeras till att endast omfatta
fritidsbåtshamnar. (2 kap 3 §)
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Därutöver har det befintliga ägardirektivets texter rörande Ekonomi och Frågor av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar kompletterats
med ”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka
har anpassats till Grefab:s förhållanden och förutsättningar.
Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat
aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning”. Ägardirektivet för Grefab har kompletterats med ”standardtext” avseende
Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget konsolideras, följs upp etc
inom Göteborgs Stads styrsystem. Syftet är att förbättra styrningen av samtliga bolag så
att den genomförs på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer inom
bolagskoncernen.
Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för Grefab, framgår
av bilaga 4, tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Grefab.

Sammanfattande bedömning

Anpassning av ägardirektiv för de regionala bolagen till struktur och innehåll som gäller
för helägda bolag i Göteborg möjliggör löpande uppdatering och aktualisering av de
regionala bolagens ägardirektiv i anslutning till att styrande dokument revideras för
Göteborgs Stads helägda bolag.
I arbetet med den aktuella revideringen har generella principer och krav aktualiserats med
hänsyn till kommunallagens förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda
bolag.
Under november 2020 utgav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumentet
Principer för styrning, kommun- och regionägda bolag, med principer som kan användas
som verktyg för arbetet med ägarstyrning. De föreslagna ägardirektiven bedöms
möjliggöra och stödja utveckling av ägarstyrning och dialog i enlighet med SKR:s
principdokument.
Genom anpassning av standardiserade texter och direktiv för de regionala bolagen, med
utgångspunkt i texter som tillämpas av Göteborgs stad i relation till de helägda bolagen,
tydliggörs och struktureras styrningen av de regionala bolagen inom ramen för Göteborgs
Stads styrsystem.

Eva Hessman
Vd, Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag

4 (4)

Bilaga 1

Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB
och Grefab
(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)
Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab
Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv.

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer
på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna
utfärdade ägardirektiv.
Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med
ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och
bolagsledning.
För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten,
tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för
medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med
ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall
bedrivas i ägarnas ställe.
Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för
ägarna att följa verksamheten.
Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande
tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighetsoch sekretesslagen).
I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.
Kommunfullmäktige
Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18
§§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser
samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att,
inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.
Kommunstyrelsen
Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse

även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k.
uppsiktsplikten.
Lekmannarevisorer
Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer.
Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).
Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.
Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen
Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och
8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.
Kommunfullmäktiges ställningstagande
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).
Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas:

· Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av
ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att
kommunfullmäktige beslutar
· Ändring av aktiekapitalet
· Fusion av företag
· Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag
oavsett värde
· Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena,
verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt
· Bildande av stiftelse
· Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi
· Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån
det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt
som respektive kommun önskar
· Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start
av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
· Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller
medför risk för ägarna
· Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida
frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den
underställas ägarna för sådant ställningstagande.
Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende.
Bolagets skyldigheter gentemot ägarna
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och
om planerade åtgärder av större vikt.
A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att
följande handlingar kommer ägarna tillhanda:
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll samt beslutsunderlag från
styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- affärsplan/verksamhetsplan
- budget
- långsiktig investeringsplan
- övriga av ägarna begärda handlingar
B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg
stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som
berör bolagets verksamhet.
Verkställande direktörs lön och övriga förmåner
Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande
direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.
Bolagens styrelser
Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom
bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap
4-7 §§ ABL. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag
(SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta
om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess
arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller
eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som
behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om
dessa.
Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast
styrelsen ska närvara.
Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska
investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.
Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta
innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar
kvalitetssäkrande.
Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.

Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska
bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att:

· ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande
resultat uppnås i bolaget,
· kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern
kontroll upprätthålls,
· bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden:
-miljö
-finans
-personal
-arbetsmiljö
-jämställdhet och mångfald
-kvalitet
-inköp - och upphandling
Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande
direktör,
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden.
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta
ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation.
Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för
styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan
styrelserepresentation inte får ske.
Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett
uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från
lagen slutligt avgjorts.
Tjänstemannaberedning

Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För
att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar
ska dessa få tillgång till erforderlig information.
För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt
anges i samband med att uppgiften lämnas ut.
Arkivmyndighet
Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta
ägardirektiv.

Bilaga 2

Ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar
AB (GREFAB)
(H 2009:27, P 2009-02-26, § 16)
Ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)
GREFAB skall verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande
service för boende i ägarkommunerna.
Bolaget får också i begränsad omfattning tillhandahålla gästplatser. GREFAB skall
medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt
båtliv och därigenom stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering.
Bolaget skall eftersträva att skapa tilltalande miljöer i fritidsbåtshamnarna som bidrar till
områdets friluftsliv. Vidare skall GREFAB bidra till en god miljöutveckling inom
hamnverksamheten för att minimera miljöpåverkan.
GREFAB skall anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i
ägarkommunerna. För att tillgodose bolagets långsiktiga behov av mark skall samverkan
ske med ägarkommuns organ för planering och markexploatering. Bolaget skall inte äga
mark.
Mot bakgrund av verksamhetens art, skall bolaget vidta förebyggande åtgärder för att
undvika person- och sakskador. GREFAB skall samverka med intressesammanslutningar
och branschorganisationer för att fånga upp trender som kan utveckla bolaget. Ett led i
detta arbete är att söka samverkan med berörda organ för utveckling av friluftsliv och
turism.
Bolaget skall ha en tillfredställande soliditet och lönsamhet. Verksamheten skall därför
inriktas på anläggningar med förutsättningar att åstadkomma kostnadseffektiva
lösningar. Finansiering av bolaget skall i huvudsak ske genom de avgifter som båtägarna
erlägger. Styrelsen skall fastställa avgifter för den service som båtägarna erbjuds.
I hamnverksamhet finns behov av kringservice. För att öka serviceutbudet i hamnarna
skall i första hand samverkan sökas med privata företag eller båtföreningar.
Med hänvisning till aktieägaravtalet får bolaget inte pantsätta egendom eller på annat
sätt ställa säkerhet för lån.
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare. GREFAB skall kontinuerligt hålla
ägarna informerade om verksamheten och om planerade åtgärder av strategisk
betydelse. Bolaget skall i övrigt utarbeta lämpliga former och rutiner för att förse ägarna
med underlag och information.

Bilaga 3

Ägardirektiv för Göteborgsregionens
Fritidshamnar AB (Grefab)
Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer
för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget.
Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den
långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget.
Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv
styrning och uppsikt av bolaget.
Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för
de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av kapitel
2 framgår direktiv som gäller specifikt för Grefab. För de regionala bolagen gäller
villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt att bolagsstyrelserna i
övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande dokument som berör
bolagens verksamheter.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i
dess samlade styrning av bolaget.
§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga
verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska
genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring
och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att
medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas
strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering,
genomförande och uppföljning.
§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet
bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.
§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i
jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god
affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt
att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter
samt goda och anständiga arbetsvillkor.
§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.
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§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra
nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande
kommuners mål och riktlinjer.
§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att
utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och
ägardirektiv för bolagen.
§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen
med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut
och andra styrdokument.
§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads
bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Grefab

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med verksamheten och delägarkommuneras
uppdrag till bolagen. Grefab ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Mölndal och Partille,
nedan Ägarkommunerna.
Det kommunala ändamålet
§ 1 Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser
och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att
skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv bidra till
att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering.
Bolagets uppdrag
§ 2 Bolaget ska eftersträva att skapa tilltalande miljöer i fritidsbåtshamnarna som bidrar
till områdets friluftsliv. Vidare ska Grefab bidra till en god miljöutveckling inom
hamnverksamheten för att minimera miljöpåverkan. Bolaget får i begränsad omfattning
tillhandahålla gästplatser.

§ 3 Grefab ska anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar för båtägare i
Ägarkommunerna. För att tillgodose bolagets långsiktiga behov av mark ska samverkan
ske med ägarkommuns organ för planering och markexploatering. Bolaget ska inte äga
mark.
§ 4 Mot bakgrund av verksamhetens art, ska bolaget vidta förebyggande åtgärder för att
undvika person- och sakskador. Grefab ska samverka med intressesammanslutningar och
branschorganisationer för att fånga upp trender som kan utveckla bolaget. Ett led i detta
arbete är att söka samverkan med berörda organ för utveckling av friluftsliv och turism.
§ 5 I hamnverksamhet finns behov av kringservice. För att öka serviceutbudet i hamnarna
ska i första hand samverkan sökas med privata företag eller båtföreningar.
§ 6 Med hänvisning till aktieägaravtalet får bolaget inte pantsätta egendom eller på annat
sätt ställa säkerhet för lån.
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Ekonomi och effektivitet
§ 7 Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt
utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande till nytta för delägande
kommuner, dess boende, besökare och näringsliv.

§ 8 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet med
att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.
§ 9 Bolaget ska ha en tillfredställande soliditet och lönsamhet. Verksamheten ska därför
inriktas på anläggningar med förutsättningar att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar.
Finansiering av bolaget ska i huvudsak ske genom de avgifter som båtägarna erlägger.
Styrelsen ska fastställa avgifter för den service som båtägarna erbjuds.
§ 10 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå
synergier och effektivitet.
Bolaget som en del av Göteborgs stads organisation
§ 11 Bolaget är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus.

§ 12 Bolaget ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar
initiativ till.
§ 13 Bolaget ska följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
§ 14 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för
att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges
möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av
sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska
ägarrådet tillfrågas.

§ 15 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):
a.
b.
c.
d.
e.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till bolag.
Fusion eller likvidering av bolag
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om
kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi.
h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av
verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller
medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av
tillgångar).
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Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen.
§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.
§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse
ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver
tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda.
Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte
informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är
sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt
moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den
löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade
förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande
uppföljningen och styrningen av verksamheten.
§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.
§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i
syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv,
med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och
författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med,
andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen
omfattar bolaget.
§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och
indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger
bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för
kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband
med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i
bolagsordningen.
§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska
minst omfatta:
a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
b. om styrelsens arbetsformer fungerar
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c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.
Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska
bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt
skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus
AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg.
§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast
styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
Personuppgifter
§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter
som sker i bolagets verksamhet
Arbetsgivarfrågor
§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning.
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av
principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska
säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och
kommunfullmäktige i delägarkommunerna.
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab
och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och
bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell
styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för
Styrelserepresentationsfrågor.
Giltighet
§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga
delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman
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Bilaga 4
Göteborgs Stadshus AB

Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt
för Grefab
Text i nuvarande ägardirektiv
GREFAB skall anlägga, äga,
driva och utveckla
fritidsbåtshamnar/marinor för
båtägare i ägarkommunerna. För
att tillgodose bolagets
långsiktiga behov av mark skall
samverkan ske med
ägarkommuns organ för
planering och markexploatering.
Bolaget skall inte äga mark.

Förslag till ändring (kap. 2)
§3 GREFAB skall anlägga, äga,
driva och utveckla
fritidsbåtshamnar/marinor för
båtägare i ägarkommunerna. För
att tillgodose bolagets långsiktiga
behov av mark skall samverkan
ske med ägarkommuns organ för
planering och markexploatering.
Bolaget skall inte äga mark.

Kommentar
Uppdraget revideras till att Grefab
inte ska ha som uppdrag att driva och
utveckla marinor.

§7 Bolaget ska säkerställa en stabil
ekonomisk utveckling och skapa
ett ekonomiskt utrymme som
möjliggör ett långsiktigt och
hållbart agerande till nytta för
delägande kommuner, dess
boende, besökare och näringsliv.

Ägardirektivet kompletteras under
avsnitt om Ekonomi och effektivitet
med ”standardtext” från ägardirektiv
för Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Grefab har flera
delägare.

§8 Bolaget ska kontinuerligt
använda benchmarking med
relevanta aktörer i arbetet med att
utveckla verksamhetens
effektivitet och produktivitet.
Bolaget skall ha en
tillfredställande soliditet och
lönsamhet. Verksamheten skall
därför inriktas på anläggningar
med förutsättningar att
åstadkomma kostnadseffektiva
lösningar. Finansiering av
bolaget skall i huvudsak ske
genom de avgifter som
båtägarna erlägger. Styrelsen
skall fastställa avgifter för den
service som båtägarna erbjuds.

§9 Bolaget skall ha en
tillfredställande soliditet och
lönsamhet. Verksamheten skall
därför inriktas på anläggningar
med förutsättningar att
åstadkomma kostnadseffektiva
lösningar. Finansiering av bolaget
skall i huvudsak ske genom de
avgifter som båtägarna erlägger.
Styrelsen skall fastställa avgifter
för den service som båtägarna
erbjuds.
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§10 Bolaget ska, i nära samverkan
med delägarnas övriga
verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där samordning
och resursdelning är naturliga
insatser för att uppnå synergier
och effektivitet.
§11 Bolaget är dotterbolag i
koncernen Göteborgs Stadshus.

-

Beslut i verksamheten, som är
av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av
respektive ägare. GREFAB skall
kontinuerligt hålla ägarna
informerade om verksamheten
och om planerade åtgärder av
strategisk betydelse. Bolaget
skall i övrigt utarbeta lämpliga
former och rutiner för att förse
ägarna med underlag och
information.

Ägardirektivet kompletteras med ett
avsnitt om Bolaget som en del av
Göteborgs Stads organisation.
Avsnittet innehåller ”standardtext”
§12 Bolaget ska aktivt medverka i
från ägardirektiv för Göteborgs
den samverkan och samordning
som moderbolaget tar initiativ till. Stadshus AB:s helägda bolag vilken
har anpassats till förhållandet att
Grefab har flera delägare.
§13 Bolaget ska följa de krav som
gäller enligt Göteborgs Stads
riktlinjer för ägarstyrning.
§14 Ärenden av principiell
Ägardirektivet kompletteras och
beskaffenhet eller annars av
befintlig text utvecklas med ett
större vikt ska i god tid lämnas till avsnitt om Frågor av principiell
delägarnas kommunfullmäktige
beskaffenhet eller annars av större
vikt. Avsnittet innehåller
för ställningstagande. Bolagets
”standardtext” från ägardirektiv för
styrelse ansvarar för att värdera
Göteborgs Stadshus AB:s helägda
om ett ärende är av principiell
bolag vilken har anpassats till
beskaffenhet eller ej samt att
förhållandet att Grefab har flera
ägarrådet ges möjlighet att
delägare.
samråda i principiella ärenden.
Om tveksamhet uppstår om
frågan är av sådan beskaffenhet
att kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas,
ska ägarrådet tillfrågas.
§15 Exempel på frågor där
delägarnas kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas är
(uppräkningen är inte
uttömmande):
a. Ändring av aktiekapitalet
b. Beslut om kapitaltillskott till
bolag.
c. Fusion eller likvidering av
bolag
d. Förvärv, bildande eller
avyttring av bolag oavsett
värde
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e. Förvärv eller avyttring av
aktier eller andelar i delägda
bolag, om
kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med
hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens
art eller omständigheter i
övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av
fastighet av sådan omfattning
att det påverkar bolagets
långsiktiga ekonomi.
h. Strategiska investeringar som
innebär ny inriktning för
bolaget eller start av
verksamhet inom nytt affärseller verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt
påverkar bolagets eller
delägarkommunernas
ekonomi eller medför annan
risk (t.ex. större investeringar
eller avyttringar av
tillgångar).
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Göteborgs Stadshus AB

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-22

§ 37
Revidering av ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar
Aktiebolag (Grefab)
Beslut
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:
1. Förslag till ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) enligt
ärendets bilaga 3 fastställs.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna
bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektivet.

Handling
Beslutsunderlag, dnr 0025/21.

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag

Göteborgs Stadshus AB

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-22

Dag för justering
2021-03-30

Vid protokollet

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Justerande

Axel Josefson

Daniel Bernmar

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.214
Datum: 2021-05-12
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Tilläggsäskande av investeringsmedel för VA-ledningar
Älvängen-Nödinge inklusive uppgradering för framtida VAförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsbelopp på
200 mkr, vilket är en ökning med 19 mkr mot redan av kommunfullmäktige beslutad
investering, för 1 st. överföringsledning för spillvatten från Älvängen till Nödinge C inklusive
3 st huvudpumpstationer i Älvängen, Nol och Nödinge samt 1 st. överföringsledning för
spillvatten från Nödinge C till Stora Viken för säkerställande av Ale kommuns framtida
expansion.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar investeringsbelopp på 50 mkr,
vilket är en ökning med 5 mkr mot redan av kommunfullmäktige beslutad investering, för 1
st. överföringsledning för vatten från Stora Viken via Nödinge C. till Älvängen.
Sammanfattning
Ale kommun måste, utifrån ett föreläggande från Länsstyrelsen, komplettera
Älvängens reningsverk med ett kvävereningssteg senast 2025-01-01. Alternativet är att lägga
ner reningsverket och pumpa avloppsvattnet till Nödinge för vidare avledning till Ryaverket.
Länsstyrelsens åläggande på reningsverket i Älvängen innebär att någon form av investering
måste göras för att säkra avloppsvattenförsörjningen i Älvängen/norra Ale.
Vidare står Ale kommun inför en stor expansion. År 2050 kan befolkningsmängden komma
att uppgå till ca 50 000 invånare, dvs en ökning med nästan 20 000 personer från nuvarande
invånarantal. Att långsiktigt framtidssäkra VA-försörjningen för en växande kommun är
avgörande för att möjliggöra kommunens planerade befolkningsökning.
I bifogat "PM Beslutsunderlag Ale kommun överföringsledning 2021-02-25" beskrivs hela
ärendet, projektet och investeringen mer i detalj.
Tjänstemannagruppen har i dialog med samhällsbyggnadsnämnden och i kostnadskalkylen
pekat ut det alternativ som bedömts vara mest kostnadseffektivt.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Maria Reinholdsson

Ken Gunnesson

Kommunchef

Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-12
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-31
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2021-03-02
PM Beslutsunderlag Ale kommun överföringsledning 2021-02-25
Beslut Länsstyrelsen 2020-09-10: Ändring av villkor i tillstånd till Älvängens reningsverk
Inriktningsbeslut SBN 2015-05-21: Ledningsdragning mm. SBN 2015.114
Beslut Länsstyrelsen 2014-02-28: Slutliga villkor i tillstånd enligt Miljöbalken för
avloppsreningsverk Älvängen, Ale kommun
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden
För kännedom:

Ekonomichef
Budgetcontroller
Ärendet
Ale kommun har erhållit ett föreläggande, daterat 2014-02-26, från Länsstyrelsen att senast
2021-01-01 komplettera Älvängens reningsverk med ett kvävereningssteg.
Efter en hemställan från Ale kommun har Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation
ändrat tiden för villkoret när kvävereduktion skall vara införd i enlighet med följande lydelse;
Kvävereduktionen ska enligt de ändrade villkoren införas i reningsprocessen och tas i drift
senast den 1 januari 2025. Från och med den 1 januari 2025 får resthalten av totalkväve i det
samlade vattnet från avloppsreningsverket som medelvärde per kalenderår inte överstiga 15
mg/l.
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Alternativet till utbyggnad av reningsverket är att pumpa avloppsvattnet till Nödinge för
vidare avledning till Ryaverket.
I en förstudie om den framtida hanteringen av avloppsvatten från Älvängen, Skepplanda och
Alvhem, daterad 2015-04-13, har de båda alternativen belysts med utgångspunkt från
ekonomiska, miljömässiga och andra relevanta konsekvenser. Det totalt sett mest fördelaktiga
alternativet var att lägga ned reningsverket och överföra avloppsvattnet till Ryaverket enligt
förstudien.
Med förstudien som underlag fattade samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-21 i ärende SBN
§70, SBN.2015.114, följande inritningsbeslut;

Förutsättningarna har sedan förstudien och nämndens inriktningsbeslut 2015 ändrats på flera
väsentliga punkter;
·

Lilla Edets önskan att transitera avloppsvatten via Ale kommun till Ryaverket och att i
ett senare skede ej erbjudas delägarskap i Gryaab. Detta har starkt påverkat tidsplanen
för hela överföringsprojektet och är huvudorsaken till hemställan om förlängd tid för
genomförandet av kvävereduktionsvillkoret.

·

Detaljplanerna i och runt Nödinge påverkar utbyggnaden framför allt i södra
Ale. Detta kräver en uppdimensionering som möter framtida kapacitetsbehov samt
samordning såväl tekniskt, tidsmässigt som ekonomiskt.

·

Möjligheten att samförlägga en ny dricksvattenledning i samband med att man lägger
nya överföringsledning/ar mellan Älvängen och Nödinge har övervägts.

·

Huruvida man skall anlägga en eller två tryckledningar för spillvatten mellan
Älvängen och Nödinge har studerats. Förbättrad redundans erhålls med två ledningar
till priset av ökad kostnad.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

4(4)

Ekonomisk bedömning
Det begärda budgetområdet är en uppskattad kostnad och det finns en marginal på +/- 20
procent. Avsatta medel för investeringarna uppgår i investeringsbudget 2022-2025 till 181
mkr respektive 45 mkr, detta är alltså en utökad budget jämfört med tidigare beslut. I övrigt
hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Invånarperspektiv
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Hållbarhetsperspektivet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Remissyttrande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Beslutets genomförande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning och hänvisar i övrigt till
tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: SBN.2021.9
Datum: 20210302
Enhetschef VA Gunnel Borgström
Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag VA-ledningar Älvängen - Stora Viken inkl.
uppgradering för framtida VA-försörjning i Ale kommun
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bevilja investering av 1 st. överföringsledning för spillvatten från Älvängen till
Nödinge C inklusive 3 st. huvudpumpstationer i Älvängen, Nol och Nödinge. Vidare
att bevilja investering av 1 st. överföringsledning för spillvatten från Nödinge C till
Stora Viken för säkerställande av Ale kommuns framtida expansion/DP.
Kostnad för avlopp i enlighet med Bilaga1 Kostnadskalkyl AVLOPP.
2. Bevilja investering av 1 st. överföringsledning för vatten från Stora Viken via Nödinge
C. till Älvängen.
Kostnad för vatten i enlighet med Bilaga1 Kostnadskalkyl VATTEN.

Sammanfattning
Ale kommun måste, utifrån ett föreläggande från Länsstyrelsen, komplettera
Älvängens reningsverk med ett kvävereningssteg senast 20250101. Alternativet är att lägga
ner reningsverket och pumpa avloppsvattnet till Nödinge för vidare avledning till Ryaverket.
Länsstyrelsens åläggande på reningsverket i Älvängen innebär att någon form av investering
måste göras för att säkra avloppsvattenförsörjningen i Älvängen/norra Ale.
Vidare står Ale kommun inför en stor expansion. År 2050 kan befolkningsmängden komma
att uppgå till ca 50 000 invånare, dvs en ökning med nästan 20 000 personer från nuvarande
invånarantal. Att långsiktigt framtidssäkra VA-försörjningen för en växande kommun är
avgörande för att möjliggöra kommunens planerade befolkningsökning.
I bifogat "PM Beslutsunderlag Ale kommun överföringsledning 20210225" beskrivs hela
ärendet, projektet och investeringen mer i detalj.
I bilaga 1 "Kostnadskalkyl investeringar" framgår kostnader för projektets olika delar.
Tjänstemannagruppen har i dialog med samhällsbyggnadsnämnden och i kostnadskalkylen
pekat ut det alternativ som bedömts vara mest kostnadseffektivt.
En totalkostnad för investeringar i avlopp respektive vatten är sammanfattat i
kostnadskalkylen i Bilaga 1.
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Thomas Lenell

Mattias Mossberg

Sektorschef Samhällsbyggnad

Verksamhetschef Teknik

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Kostnadskalkyl investeringar
PM Beslutsunderlag Ale kommun överföringsledning 20210225.
Beslut Länsstyrelsen 2020-09-10: Ändring av villkor i tillstånd till Älvängens reningsverk
Inriktningsbeslut SBN 2015-05-21: Ledningsdragning mm. SBN 2015.114
Beslut Länsstyrelsen 2014-02-28: Slutliga villkor i tillstånd enligt Miljöbalken för
avloppsreningsverk Älvängen, Ale kommun
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Delges:
För kännedom:

Miljö, MEX, Plan
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Ärendet
Ale kommun har erhållit ett föreläggande, daterat 2014-02-26, från Länsstyrelsen att senast
2021-01-01 komplettera Älvängens reningsverk med ett kvävereningssteg.
Efter en hemställan från Ale kommun har Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation
ändrat tiden för villkoret när kvävereduktion skall vara införd i enlighet med följande lydelse;
Kvävereduktionen ska enligt de ändrade villkoren införas i reningsprocessen och tas i drift
senast den 1 januari 2025. Från och med den 1 januari 2025 får resthalten av totalkväve i det
samlade vattnet från avloppsreningsverket som medelvärde per kalenderår inte överstiga 15
mg/l.
Alternativet till utbyggnad av reningsverket är att pumpa avloppsvattnet till Nödinge för
vidare avledning till Ryaverket.
I en förstudie om den framtida hanteringen av avloppsvatten från Älvängen, Skepplanda och
Alvhem, daterad 2015-04-13, har de båda alternativen belysts med utgångspunkt från
ekonomiska, miljömässiga och andra relevanta konsekvenser. Det totalt sett mest fördelaktiga
alternativet var att lägga ned reningsverket och överföra avloppsvattnet till Ryaverket enligt
förstudien.
Med förstudien som underlag fattade samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-21 i ärende SBN
§70, SBN.2015.114, följande inritningsbeslut;

Förutsättningarna har sedan förstudien och nämndens inriktningsbeslut 2015 ändrats på flera
väsentliga punkter;
· Lilla Edets önskan att transitera avloppsvatten via Ale kommun till Ryaverket och att i
ett senare skede ej erbjudas delägarskap i Gryaab. Detta har starkt påverkat tidsplanen
för hela överföringsprojektet och är huvudorsaken till hemställan om förlängd tid för
genomförandet av kvävereduktionsvillkoret.
· Detaljplanerna i och runt Nödinge påverkar utbyggnaden framförallt i södra Ale. Detta
kräver en uppdimensionering som möter framtida kapacitetsbehov samt samordning
såväl tekniskt, tidsmässigt som ekonomiskt.
· Möjligheten att samförlägga en ny dricksvattenledning i samband med att man lägger
nya överföringsledning/ar mellan Älvängen och Nödinge har övervägts.
· Huruvida man skall anlägga en eller två tryckledningar för spillvatten mellan
Älvängen och Nödinge har studerats. Förbättrad redundans erhålls med två ledningar
till priset av ökad kostnad.
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Ekonomisk bedömning
En kostnadskalkyl som beskriver erforderliga investeringar återfinns i bilaga 1.
I kostnadskalkylen framgår bedömd kostnad för investeringens olika delar:
- nedläggning av reningsverket i Älvängen/överföringsledning till Gryaab, vilket motsvarar ca
50 % av totalkostnaden.
- uppgradering av kapaciteten på avloppssystemet för säkerställande och omhändertagande av
nya exploateringar, vilket motsvarar ca 30 % av totalkostnaden.
- ny huvudvattenledning för höjd kapacitet samt ökad leveranssäkerhet, vilket motsvarar
ca 20 % av totalkostnaden.
Simulering av taxekonsekvenser för projektet "VA-ledningar Älvängen - Stora Viken
inkl. uppgradering för framtida VA-försörjning"
Konsekvenser på va-taxan föranledd av anslutningen till Ryaverket i Ale kommun har
översiktligt simulerats med följande förutsättningar;
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Investering föranledd av överföring av spillvatten från Älvängens reningsverk till
Ryaverket: XX Mkr (se kostnadskalkyl i bilaga 1).
Avser alternativet med vattenledning och pst i Nol.
Lägre driftkostnader pga investering: 4,72 Mkr/år fom nedläggning av reningsverket
år 2025
Den lägre driftkostnaden ovan antages konstant under kalkylperioden. I verkligheten
kan den komma att variera beroende på flöde etc.
Omsättning VA i Ale kommun: ca 61 Mkr år 2025 med årlig ökning 2%
Kalkylränta: 3 %
Genomsnittlig avskrivningstid för PST och ledningar: 40 år
Investeringsfond: 24 Mkr avskrivs på 50 år.
Utbyggnaden finansieras till 100% av taxekollektivet.
Hela investeringsbeloppet aktiveras 2025. I verkligheten kommer investeringsbeloppet
fördelas mellan åren 2021-2025.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

I figur nedan visas en simulering av ökade kapitalkostnader på grund av överföringen till
Ryaverket. Initialt ökar kostnaderna med ca 8-9 Mkr vilket innebär taxehöjning på uppåt
10-15 % föranledda av Ryaverksanslutningen.

Taxekonsekvenser föranledda av Ryaverksanslutningen

I verkligheten kommer investeringarna att aktiveras under perioden 2021 – 2025 varför
nödvändiga taxehöjningar förslagsvis fördelas på flera år. En höjning av taxan med 3 % under
4 år motsvarar en taxehöjning på knappt 13 % under ett år vilket täcker kostnaderna för
Ryaverksanlutningen.
Att VA-taxekollektivet står för hela investeringen förfaller ej rimligt då investeringarna i
pumpstationerna och överföringsledningar framförallt i Nol och söder om Nol, till stor del är
föranledd av planerad bebyggelse i Nödinge, Backa och norra Nol. Kostnadsfördelningen bör
baseras på bedömd nytta av investeringen. Ca 30 % av total investeringskostnad uppskattas
vara kopplat till framtida DP/exploateringar i Ale kommun.
Med en rimlig fördelning av kostnaderna mellan skatte- och taxekollektivet kommer
taxehöjningarna vara väsentligt lägre än de beräknade. Kapitalkostnaderna kommer på sikt att
minska allteftersom investering amorteras. Taxekonsekvenserna på längre sikt blir därför små.
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Simulering av taxekonsekvenser för samtliga idag budgeterade VA-investeringar.
OBS! Exkl. Nödinge C
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Simulering av erforderliga taxehöjningar för kostnadstäckning av samtliga idag budgeterade
VA-investeringar (exkl Nödinge C) - förslag 2022-2025

Sammanfattning: För att täcka kommande års VA- investeringsbehov 2022-2025 (exkl
Nödinge C!) erfordras taxehöjningar om sammanlagt ca 30-35 %. Att ersätta befintligt
reningsverk i Älvängen innebär en taxehöjning om ca 10-15 %. Resterande taxehöjningar (ca
20 %) krävs för att finansiera övriga VA investeringar (kapacitetshöjningar för att möjliggöra
exploateringar, överföringsledning vatten, övriga VA-investeringar/reinvesteringar).
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Beräkningsexempel: Konsekvensen av föreslagna taxehöjningar innebär för ett Typhus A,
villa med 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning på 150 m3/år samt tjänsterna VSD.
Taxehöjning
(%)

Kostnadsökning
(kr/år)

Kostnadsökning
(kr/mån)

2021

Kostnad
(kr/år)

Kostnad
(kr/mån)

9388

782

2022

9

845

70

10232

853

2023

10

1023

85

11256

938

2024

10

1126

94

12381

1032

2025

3

371

31

12753

1063

Mer detaljerade beräkningar av taxan erfordras inför taxebeslut.

Länsstyrelsens åläggande på reningsverket i Älvängen innebär att någon form av investering
måste göras för att säkra avloppsvattenförsörjningen i Älvängen/norra Ale.
Förnyas och uppgraderas inte kapaciteten på VA-anläggningarna i Nödinge-Älvängen kan inte
VA-försörjningen säkras för framtida exploateringar i Ale kommun.
Invånarperspektiv
Ingen samverkan/dialog har genomförts med kommun medborgarna så här långt.
Konsekvenserna för Aleborna blir en höjning av VA-taxan som är betydligt högre än normal
inflation under ett antal år framöver. Men investeringen kommer innebära att strategiskt
viktiga delar i Ale kommuns VA-försörjning framtidssäkras och ger förutsättningar för Ale
kommun att expandera till ca 50 000 invånare år 2050. Investeringen kommer alla Alebor till
del som har kommunal VA-försörjning.
Hållbarhetsperspektivet
Investeringen innebär:
utsläpp av renat avloppsvatten från Älvängens reningsverk till Göta Älv, som är
·
regionens vattentäkt, upphör. Ny recipient för renat avloppsvatten från Älvängen/norra
Ale blir i stället Ryaverkets utsläppspunkt i havet utanför Göteborg.
utsläpp/brädd av orenat avloppsvatten till Göta Älv torde minska väsentligt då det nya
·
spillvattensystemet får en kraftfullt höjd flödeskapacitet.
effektivare rening och mer långtgående utsläppsvillkor av totalkväve i Ryaverket,
·
jämfört med rening vid Älvängens reningsverk, kommer innebära att den
ackumulerade mängden totalkväve till recipient kommer vara lägre än om rening med
utbyggt kväverening installeras i Älvängen.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Investeringen är en förutsättning för stora delar av Ale kommuns framtida expansion och
påverkar således kommunens styrdokument såsom:
ÖP
FÖP Nödinge
FÖP Älvängen
DP Nödinge C, DP Backa, DP Älvängen C, DP Tudor mfl
Ale kommuns bostadsförsörjningsprogram
Lagen om allmäna vattentjänster LAV är den lagstiftning som styr VA-verksamheten och
finansieringen av densamma.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Genomförande och tidplan för projektet beskrivs i PM under kapitel 13.
Ansvarig beställare är SC Samhällsbyggnad och VC Teknik.
Förvaltningens bedömning
Ale kommun måste, utifrån ett föreläggande från Länsstyrelsen, komplettera
Älvängens reningsverk med ett kvävereningssteg senast 20250101. Alternativet är att lägga
ner reningsverket och pumpa avloppsvattnet till Nödinge för vidare avledning till Ryaverket.
Länsstyrelsens åläggande på reningsverket i Älvängen innebär att någon form av investering
måste göras för att säkra avloppsvattenförsörjningen i Älvängen/norra Ale.
Ale kommun står inför en stor expansion. År 2050 kan befolkningsmängden komma att uppgå
till ca 50 000 invånare, dvs en ökning med nästan 20 000 personer från nuvarande
invånarantal. Att långsiktigt framtidssäkra VA-försörjningen för en växande kommun är av
mycket stor vikt för att möjliggöra kommunens expansion och för att ej utgöra flaskhals för
kommunens byggnation. De åtgärder som behandlas i detta investeringsbeslut täcker inte alla
framtida nvesteringsbehov men omfattar strategiskt viktiga delar och som kommer att utgöra
"ryggraden" i kommunens avloppshantering och vattenförsörjning.
Tjänstemannagruppen har i dialog med samhällsbyggnadsnämnden och i kostnadskalkylen
pekat ut det alternativ som bedömts vara mest kostnadseffektivt.
En totalkostnad för investeringar i avlopp respektive vatten är sammanfattat i
kostnadskalkylen i Bilaga 1.
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Dossienummer
1440-1007

Miljöprövningsdelegationen

Ale kommun
gunnel.borgstrom@ale.se

Ändring av villkor i tillstånd till Älvängens
avloppsreningsverk
Miljöprövningsdelegationens beslut
Villkorsändring
Miljöprövningsdelegationen ändrar villkor 3 a i tillståndet givet den 10 juni 2010
(dnr 551-68118-2008) till Älvängens avloppsreningsverk, enligt beslutet om
slutliga villkor den 26 februari 2014 (dnr 551-18156-2012). Villkoret ska ha
följande lydelse (ändring understruken).
3 a. Kvävereduktion ska införas i reningsprocessen och tas i drift senast den
1 januari 2025. Från och med den 1 januari 2025 får resthalten av
totalkväve i det samlade vattnet från avloppsreningsverket som
medelvärde per kalenderår inte överstiga 15 mg/l.

Tillståndet gäller i övrigt
Tillståndet från den 10 juni 2010 och beslutet om slutliga villkor från den
26 februari 2014 gäller i de delar som inte ändras genom detta beslut om
villkorsändring.

Delgivning sker genom kungörelse
Miljöprövningsdelegationen beslutar, med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen
(2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen
införs inom tio dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen GöteborgsPosten.
Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen och hos kommunkansliet i Ale
kommun. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Älvängens avloppsreningsverk ska, enligt tillståndet till verksamheten, vara
utbyggt för kväverening senast den 1 januari 2021 och ett begränsningsvärde för
utsläpp av totalkväve gäller från och med den 1 januari 2022. Ale kommun har
beslutat att i stället lägga ner avloppsreningsverket och överföra avloppsvattnet till
Ryaverket.
Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Gällande tillstånd
Miljöprövningsdelegationen gav den 10 juni 2010 (dnr 551-68118-2008) tillstånd
till Älvängens avloppsreningsverk på fastigheten Starrkärr 4:46 i Ale kommun.
Tillståndet omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning av högst
9 000 personekvivalenter. Den 26 februari 2014 (dnr 551-18156-2012) fastställde
delegationen två nya slutliga villkor för verksamheten, bland annat villkor 3 a med
lydelsen
Kvävereduktion ska införas i reningsprocessen och tas i drift senast den 1 januari 2021.
Från och med den 1 januari 2022 får resthalten av totalkväve i det samlade vattnet från
avloppsreningsverket som medelvärde per kalenderår inte överstiga 15 mg/l.

Hur ansökan har handlagts
Ansökan om villkorsändring kom in till Miljöprövningsdelegationen den
20 november 2019. Ansökan har kungjorts i ortstidningen Göteborgs-Posten samt
remitterats till Länsstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun.
Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden
(verksamhet miljö). Sökanden har fått tillfälle att bemöta yttrandena, men inte gjort
det.

Vad ansökan avser
Ale kommun ansöker om att datumen i villkor 3 a ändras från den 1 januari 2021
respektive 1 januari 2022 till den 1 januari 2025.

Sökandens argument för villkorsändring
Ale och Lilla Edets kommuners samverkan och framtidsplaner

Kommunfullmäktige i Ale kommun fattade i maj 2015 ett avsiktsbeslut som
innebär att Älvängens avloppsreningsverk ska läggas ner och avloppsvattnet
överföras till Ryaverket. Sedan 2017 har Ale kommun en konsult som arbetar med
förprojekteringen av överföringsledningen. Kommunen planerar att lägga ner
avloppsreningsverket senast den 31 december 2024.
I april 2018 fattade även kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun ett
avsiktsbeslut om överföring av avloppsvatten till Ryaverket. Lilla Edets kommun
har påbörjat processen med att ansöka om delägarskap i Gryaab, vilket de kan få
tidigast våren 2021.
Kommunerna har de senaste två åren samverkat för att investera i gemensamma
överföringsledningar till Ryaverket. Förprojekteringen är i princip klar men har
blivit kraftigt försenad, eftersom flera omtag har varit nödvändiga efter att Lilla
Edet kom med i projektet sent under 2018. Förfrågningsunderlaget kommer att
påbörjas när och under förutsättning att Lilla Edet får medlemskap i Gryaab samt
efter politiskt beslut/godkännande i respektive kommun. En lantmäteriförrättning
pågår med berörda markägare. Ale kommun bedömer att överföringsanläggningen
kan vara helt driftsatt till den 1 januari 2025.
Ale kommun ser positivt på Lilla Edets kommuns medverkan i projektet. Stora
ekonomiska samordningsvinster finns med gemensamma överföringsledningar och
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pumpstationer. De miljömässiga vinsterna är minskad bräddning till Göta älv och
förbättrad rening i Ryaverket jämfört med om reningsverken i Ale och Lilla Edets
kommuner behålls. Det totala utsläppet av kväve kommer på sikt att minska.
Hur uppfylls förutsättningarna för villkorsändring?

Lilla Edets kommuns medverkan i projektet kunde inte förutses när projektet
påbörjades 2014. Villkor 3 a är dessutom strängare än nödvändigt eftersom det ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv inte är försvarbart att nu införa ett
kvävereningssteg och investera i storleksordningen 30–40 miljoner kronor i ett
utbyggt kvävereningssteg som sedan läggs ner efter fyra år.
Villkorsändringens påverkan på människors hälsa och miljön

Den ansökta villkorsändringen innebär ytterligare fyra år utan kväverening vid
Älvängens avloppsreningsverk, vilket leder till ett ökat utsläpp av kväve med 6–
8 ton/år. När överföringen till Ryaverket väl har skett kommer det totala utsläppet
av kväve att minska jämfört med om kväverening i stället införs i Älvängens
avloppsreningsverk.
Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning, Baltic Sea Action Plan och
miljökvalitetsnormerna för ytvattnen bedöms endast påverkas marginellt av
utsläppen. Den ansökta villkorsändringen står inte i konflikt med dessa mål och
normer.
Vattenförekomsten Göta älv – Älvängen till förgreningen med Nordre älv
(WA43155978) har god status vad gäller näringsämnen. Denna kvalitetsfaktor
kommer högst troligt inte att försämras av att verket drivs vidare utan kväverening
i ytterligare fyra år. Efter överföringen till Ryaverket kommer verkets utsläpp till
vattenförekomsten att upphöra.
Vattenförekomsten Nordre älvs fjord (WA69137484) har måttlig status för
kvalitetsfaktorn näringsämnen-totalmängd kväve sommar/vinter. Även
växtplankton-klorofyll A har måttlig status. Älvängens avloppsreningsverks
påverkan är begränsad jämfört med andra betydande påverkanskällor till
vattenförekomsten. Efter överföringen till Ryaverket kommer verkets utsläpp till
vattenförekomsten att upphöra.
Göta älv mynnar i vattenförekomsten Rivö fjord (Nord) (WA83017720), som också
är recipient för Ryaverkets utsläpp. Statusen för näringsämnen-totalmängd kväve
sommar/vinter samt växtplankton-klorofyll A är måttlig i Rivö fjord Nord. När
avloppsvattnet från Älvängens avloppsreningsverk överförs till Ryaverket kommer
belastningen av näringsämnen att öka, vilket kommer att påverka Rivö fjord
negativt. I dag når endast cirka en tredjedel av kvävet från Älvängens
avloppsreningsverk Rivö fjord. Resten når Nordre älvs fjord. Trots en förbättrad
reningsgrad med avseende på kväve i Ryaverket så kommer utsläppet av kväve till
Rivö fjord totalt sett att öka.
Med tanke på de nedströms liggande punktkällorna med betydande påverkan på
Rivö fjord, som industriverksamhet, hamnverksamhet, urban markanvändning,
jordbruk och skogsbruk, antas påverkan från Älvängen avloppsreningsverk vara
begränsad. Kvävehalterna bör i detta sammanhang och storleksordning inte
påverka möjligheten att klara miljökvalitetsnormerna för ytvatten i tid.
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Yttranden från myndigheter och enskilda i sammanfattning
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen tillstyrker villkor 3 a ändras i enlighet med ansökan.
Det är orimligt strängt att kräva att ett avloppsreningsverk ska byggas ut för
kväverening fyra år innan det ska läggas ned.
Tillståndet för Älvängens avloppsreningsverk medger en maximal inkommande
veckobelastning om 9 000 pe. Tätbebyggelsens maximala genomsnittliga
veckobelastning är 7 500 pe. Detta är lägre än den nivå (10 000 pe) där
kväverening krävs per automatik enligt 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse.
Den ansökta villkorsändringen innebär att Älvängens avloppsreningsverk kommer
att drivas vidare utan kväverening i ytterligare fyra år, vilket enligt ansökan
kommer att medföra ett ökat utsläpp av kväve med 6–8 ton/år jämfört med om
verket skulle drivas med kväverening. När överföringen till Ryaverket väl har skett
kommer det totala utsläppet av kväve till Västerhavet liksom kvävebelastningen på
Nordre älv att minska, medan belastningen på Rivö fjord kommer att öka. Det
Länsstyrelsen har att ta ställning till här är dock endast själva villkorsändringen.
Anslutningen av Älvängen till Ryaverket har prövats i samband med den nyligen
slutförda tillståndsprövningen av Ryaverket.
Länsstyrelsen instämmer i sökandens bedömning att den ansökta villkorsändringen,
vilken innebär att avloppsreningsverket drivs vidare på samma sätt och med samma
utsläpp som i dag under ytterligare fyra år, inte står i konflikt med
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning, Baltic Sea Action Plan och
miljökvalitetsnormerna för ytvatten.
Det bör uppmärksammas att Miljöprövningsdelegationen har kommenterat
möjligheten att ansluta nya orter till Ryaverket i Ryaverkets tillstånd från den
29 januari 2020 (dnr 551-29583-2017). Miljöprövningsdelegationen skriver
sammanfattningsvis följande: Avgränsningen av vad som får anslutas till Ryaverket
utgår från det som angetts i ansökningshandlingarna och i övrigt kommit fram i
ärendet. I ansökan har Gryaab angett att 917 000 fysiska personer kommer att
vara anslutna år 2030. Prognosen inkluderar att avloppsreningsverken i Älvängen
i Ale kommun, Hindås och Rävlanda-Hällingsjö i Härryda kommun, Diseröd i
Kungälvs kommun och Sjövik i Lerums kommun läggs ner och ansluts till
Ryaverket. En anslutning av ytterligare tätorter skulle innebära ytterligare
belastningsökningar utöver den allmänna befolkningstillväxt som anges i ansökan.
Miljöprövningsdelegationen förtydligar därför innebörden i det allmänna villkoret
i den här delen på så sätt att endast de ovan nämnda tätorterna – eller
motsvarande belastning inom delägarkommunerna – får anslutas utan ytterligare
åtgärder. Om det blir aktuellt att ansluta ytterligare tätorter av betydelse inom de
angivna delägarkommunerna eller i andra kommuner så krävs minst en anmälan
till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska då bedöma om
belastningsökningen ryms inom Ryaverkets tillstånd. Vid prioritering bör också
beaktas vad som är bäst för miljön totalt sett, med hänsyn till förhållandena vid de
berörda avloppsreningsverken och deras recipienter.

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

Diarienummer

Sida

2020-09-10

551-44252-2019
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Samhällsbyggnadsnämnden (verksamhet miljö) i Ale kommun
Verksamhet miljö tillstyrker ansökan om villkorsändring. Det är inte motiverat att
bekosta ett extra reningssteg för kväve för Älvängens avloppsreningsverk, förutsatt
att påkoppling till Ryaverket sker senast den 31 december 2024. Utifrån den
redovisade reningsgraden för de olika alternativen så bedöms överföringsledningen
till Ryaverket vara den lösning som ger mest miljönytta över tid även om det
initialt har högre halter innan påkoppling sker.
Verksamhet miljö gör inget ställningstagande gällande Lilla Edets avloppsvatten.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut
Enligt 24 kap. 13 § miljöbalken får tillståndsmyndigheten besluta att ändra eller
upphäva villkor i ett tillståndsbeslut efter ansökan av tillståndshavaren. Dock får
villkoret upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre
behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av
omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. Praxis är allmänt sett sträng.
Det Miljöprövningsdelegationen har att pröva i detta ärende är om
villkorsändringen, där kravet på kväverening vid Älvängens avloppsreningsverk
senareläggs, kan medges eller inte. Även om ansökan om villkorsändring bygger
på förutsättningen att avloppsvattnet kommer att överföras till Ryaverket ska
delegationen inte bedöma Ryaverkets möjligheter att ta emot avloppsvatten från
Ale och Lilla Edets kommuner. För en bedömning av dessa frågor hänvisar
delegationen till tillståndsbeslutet för Ryaverket från den 29 januari 2020 (dnr 55129583-2017) och till tillsynsmyndigheterna för de berörda avloppsreningsverken.
Med hänsyn till att överföring av avloppsvattnet till Ryaverket ska ske senast den
1 januari 2025 – vilket är miljömässigt angeläget – och att det inte är rimligt att
kräva kvävereduktion i Älvängens avloppsreningsverk under den begränsade tid
som återstår till dess, framstår villkor 3 a som uppenbart strängare än nödvändigt. I
perspektivet fram till 2025 bedömer Miljöprövningsdelegationen att
villkorsändringen kan godtas utan att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt
eller att miljökvalitetsnormerna för ytvatten riskerar att inte uppnås. Inte heller
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning eller Baltic Sea Action Plan lägger hinder i
vägen för villkorsändring.
Ovanstående slutsats bygger på att avloppsvattnet faktiskt överförs till Ryaverket
senast vid årsskiftet 2024/25. Miljöprövningsdelegationen förutsätter därmed att
Ale kommuns projekteringsarbete fortsätter med sikte på den tidpunkten. Arbetet
kan knappast göras beroende av Lilla Edets kommuns möjligheter att överföra sitt
avloppsvatten på motsvarande sätt.
Sammanfattningsvis kan Ale kommuns ansökan om villkorsändring beviljas.
____________________
Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Västra Götalands län. I beslutet har Anders Hjalmarsson, ordförande, och
Anna Alenius Bolin, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av Anita Harri,
miljöhandläggare.

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

Diarienummer

Sida

2020-09-10

551-44252-2019
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Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här överklagar du Miljöprövningsdelegationens beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
403 40 Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och
handlingarna till mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 15 oktober 2020.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (till exempel
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd), ska överklagandet
dock ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 oktober 2020.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
-

ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

-

vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och
ärendets diarienummer, samt

-

hur du anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det
ska ändras.

Sändlista
Externt
 Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
 Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
 Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, miljo@ale.se
 Aktförvararen i Ale kommun
Internt







Anders Hjalmarsson
Anna Alenius Bolin
Anita Harri
Monica Lind
Katja Almqvist
Cecilia Niklasson Wrande, Enheten för miljötillsyn
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

SBN § 39

Dnr SBN.2021.9

VA-ledningar Älvängen - Nödinge inklusive
uppgradering för framtida VA-försörjning i Ale
kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bevilja investering av 1 st. överföringsledning för spillvatten från
Älvängen till Nödinge C inklusive 3 st. huvudpumpstationer i
Älvängen, Nol och Nödinge. Vidare att bevilja investering av 1 st.
överföringsledning för spillvatten från Nödinge C till Stora Viken för
säkerställande av Ale kommuns framtida expansion/DP.
Kostnad för avlopp i enlighet med Bilaga1 Kostnadskalkyl AVLOPP.
2. Bevilja investering av 1 st. överföringsledning för vatten från Stora
Viken via Nödinge C. till Älvängen.
Kostnad för vatten i enlighet med Bilaga1 Kostnadskalkyl VATTEN.
Sammanfattning
Ale kommun måste, utifrån ett föreläggande från Länsstyrelsen, komplettera
Älvängens reningsverk med ett kvävereningssteg senast 2025-01-01.
Alternativet är att lägga ner reningsverket och pumpa avloppsvattnet till
Nödinge för vidare avledning till Ryaverket. Länsstyrelsens åläggande på
reningsverket i Älvängen innebär att någon form av investering måste göras för
att säkra avloppsvattenförsörjningen i Älvängen/norra Ale.
Vidare står Ale kommun inför en stor expansion. År 2050 kan
befolkningsmängden komma att uppgå till ca 50 000 invånare, det vill säga en
ökning med nästan 20 000 personer från nuvarande invånarantal. Att
långsiktigt framtidssäkra VA-försörjningen för en växande kommun är
avgörande för att möjliggöra kommunens planerade befolkningsökning.
I "PM Beslutsunderlag Ale kommun överföringsledning 20210225" beskrivs
hela ärendet, projektet och investeringen mer i detalj.
I "Bilaga 1 Kostnadskalkyl investeringar" framgår kostnader för projektets
olika delar.
Tjänstemannagruppen har i dialog med samhällsbyggnadsnämnden och i
kostnadskalkylen pekat ut det alternativ som bedömts vara mest
kostnadseffektivt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

En totalkostnad för investeringar i avlopp respektive vatten är sammanfattat i
"Bilaga 1 Kostnadskalkyl investeringar".
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-02
Inriktningsbeslut SBN 2015-05-21 Ledningsdragning mm SBN 2015.114,
2021-01-27
Beslut Länsstyrelsen 2020-09-10 Ändring av villkor i tillstånd till Älvängens
rening, 2021-01-27
Beslut Länsstyrelsen 2014-02-28 Slutliga villkor i tillstånd enligt Miljöbalken
för avloppsreningsverk Älvängen, Ale kommun, 2021-01-27
PM Beslutsunderlag Ale kommun överföringsledning 20210225, 2021-03-08
Bilaga 1 Kostnadskalkyl investeringar, 2021-03-29
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.215
Datum: 2021-06-02
Ekonomichef Ken Gunnesson
Kommunstyrelsen

Äskande av medel för fördjupad översiktsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden
medges göra ett underskott på 2,4 mkr för 2021 då detta ryms inom kommunens budgeterade
resultat på 79 mkr i och med att kommunen prognostiserar ett resultat på 125 mkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att äskade medel 3 000 mkr för
2022 och 750 tkr 2023 tas om hand och beaktas i budgetarbetet och ramtilldelning för
respektive budgetår.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden ansöker om en utökad budgetram för 2021 med 3 540 000 kr och
för 2022 med 2 630 000 kr för att kunna genomföra FÖP Älvängen. Då delar av 2021 redan
har förflutit är det inte troligt att planen först kommer att vara färdig för beslut under senvåren
2023 vilket medför att de äskade medlen behöver fördelas över 2021-2023. Nuvarande
uppskattning är att kostnaderna kan fördelas med 2 400 tkr 2021, 3 000 tkr 2022 samt 750 tkr
för 2023.

Maria Reinholdsson

Ken Gunnesson

Kommunchef

Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden
Kalkyl för äskning av budget 2021-03-09
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-31 § 43
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutet skickas till:
För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorschef Samhällsbyggnad
Ekonomichef

Ärendet
Översiktsplanen är kommunens samlade verktyg och strategi för hela kommunen. För
områden där kommunen önskar vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen
fördjupas genom en så kallas fördjupad översiktsplan, FÖP.
Ale kommun har som målsättning att Älvängen tillsammans med Nödinge utvecklas till två
småstäder. För att Älvängen ska utvecklas mot en attraktiv småstad är det nödvändigt att ta
fram en samlad strategi i form av en fördjupad översiktsplan som håller ihop planeringen mer
i detalj och som ger kommunen en samlad bild av Älvängens utvecklingsmöjligheter.
Ekonomisk bedömning
I tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad framgår att ekonomisk ram för färdigställande
av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Älvängen uppgår till 6 170 tkr fördelat under 24
månader som är uppskattad tid för att få färdigt FÖP:en. Då delar av 2021 redan har förflutit
är det inte osannolikt att planen först kommer att vara färdig för beslut under senvåren 2023
vilket medför att de äskade medlen behöver fördelas över 2021-2023. Efter samtal med
berörda handläggare inom sektor samhällsbyggnad är uppskattningen att kostnaderna borde
kunna fördelas med 2 400 tkr 2021, 3 000 tkr 2022 samt 750 tkr för 2023. Att 2 400 tkr
beräknas kunna förbrukas under 2021 trots att halva året troligtvis har gått innan man kommer
igång beror på att man gör bedömningen att en stor del av utredningarna (på totalt 2 350 tkr)
ska ha kunnat påbörjas och till delar genomföras innan 2021 års utgång.
Medel för tidigare FÖP-arbete, till exempel för Nödinge, har till största delen finansierats via
kommunstyrelsens avsatta medel för översiktsplansarbete och kunde disponeras av ansvarig
verksamhetschef inom sektor samhällsbyggnad. Detta var möjligt då inget
kommunövergripande översiktsplanearbete pågick under åren 2017-2018. När
översiktsplanearbetet kom igång under 2019 har därför inga medel funnits budgeterade för
eventuella FÖP-arbeten.
Invånarperspektiv
För att kunna fortsätta utvecklingen av Älvängen som en av centralorterna i Ale är det av vikt
att FÖP:en kommer tillstånd. Den ger goda förutsättningar för att underlätta fortsatt
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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detaljplanearbete i kommundelen som medför både ökad byggnation och underlag för service
till invånare. En fördjupad översiktsplan syftar även till ett ge en mer detaljerad vägledning
om hur de sociala konsekvenserna kan tas om hand i detaljplaner och bygglov samt reda ut
olika allmänna och enskilda intressen inom orten som annars riskerar att förbises i
planeringen mot en attraktiv småstad. Innevånare och intressenter ges möjlighet till insyn och
påverkan av Älvängens utveckling inom ramen för de dialoger som görs i FÖP-arbetet.
Hållbarhetsperspektivet
För att möta målen om ett hållbart samhällsbyggande i plan- och bygglagen och målet om att
Älvängen ska växa till en attraktiv småstad är det av betydelse att frågor rörande användning
av mark- och vattenområden utreds mer i detalj. Det är även av vikt att miljö- och
klimataspekter värderas samt att planeringen skapa riktning mot resurssnåla transporter,
minimerar utsläpp av föroreningar och växthusgaser samt minska energianvändningen. Detta
för att skapa förutsättningar för en sammanhållen strategi för Älvängens fortsatta utveckling.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Plan- och bygglagen 3 kap.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Arbetet föreslås ledas av sektor samhällsbyggnads planenhet, med stöd av andra sakenheter
och sektorer. En politisk styrgrupp föreslås tillsättas med representanter från
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet kommer att påbörjas så fort beslut
är fattat om finasiering.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att det är viktigt att FÖP Älvängen kommer igång och blir
färdig så snart som möjligt då den är en av förutsättningarna för fortsatt befolkningstillväxt
som i sin tur leder till ökade skatteintäkter och möjligheter till ökat serviceutbud för de som
verkar och bor i Ale kommun. Alternativet att istället göra planprogram för
utvecklingsområdena har sektor samhällsbyggnad inte bedömt som lämpligt, eftersom det inte
går att hantera de strukturella frågorna på ett bra sätt.
Kommunen som helhet prognostiserar för 2021 att göra ett resultat på 125 mkr vilket är 46
mkr bättre än budget. Förvaltningens förslag är därför att samhällsbyggnadsnämnden medges
göra ett underskott på 2 400 tkr för 2021 då detta ryms inom kommunens budgeterade resultat
på 79 mkr. För äskade medel 2022 och 2023 är förvaltninges förslag att detta tas om hand i
budgetarbetet och ramtilldelning för respektive budgetår.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

SBN § 43

Dnr PLAN.2015.20

Äskande av medel för Fördjupad översiktsplan
Älvängen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ansöker om en utökad budgetram för 2021 med
3 540 000 kr och för 2022 med 2 630 000 kr för att kunna genomföra FÖP
Älvängen.
Sammanfattning
Översiktsplanen är kommunens samlade verktyg och strategi för hela
kommunen. För områden där kommunen önskar vägleda utvecklingen mer i
detalj kan översiktsplanen fördjupas genom en så kallas fördjupad
översiktsplan, FÖP.
Ale kommun har som målsättning att Älvängen tillsammans med Nödinge
utvecklas till två småstäder. För att Älvängen ska utvecklas mot en attraktiv
småstad är det nödvändigt att ta fram en samlad strategi i form av en fördjupad
översiktsplan som håller ihop planeringen mer i detalj och som ger kommunen
en samlad bild av Älvängens utvecklingsmöjligheter.
Sedan tidigare har Ale kommun arbetat med att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Älvängen. Den fördjupade översiktsplanen pausades
emellertid 2018 av Samhällsbyggnadsnämnden på grund av hög
arbetsbelastning i förvaltningen. Därefter har budgeten för det översiktliga
arbetet tagits bort från sektor samhällsbyggnad.
Under 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att arbetet med en fördjupad
översiktsplan för Älvängen skulle återupptas. Kostnaderna för att färdigställa
FÖP Älvängen ryms inte inom sektorns budget, därför önskar
samhällsbyggnadsnämnden härmed att äska medel för att färdigställa den
påbörjade fördjupade översiktsplanen.
Förvaltningen bedömer att 2021 års budget bör sättas till 3 540 000 kr och
2022 års budget 2 630 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-23
Kalkyl för äskning av budget 2021-03-09

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: PLAN.2015.20
Datum: 2021-03-23
Planarkitekt Jonathan Edler
Samhällsbyggnadsnämnden

Äskande av medel för Fördjupad översiktsplan Älvängen
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ansöker om en utökad budgetram för 2021 med 3 540 000 kr och
för 2022 med 2 630 000 kr för att kunna genomföra FÖP Älvängen.
Sammanfattning
Översiktsplanen är kommunens samlade verktyg och strategi för hela kommunen. För
områden där kommunen önskar vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen
fördjupas genom en så kallas fördjupad översiktsplan, FÖP.
Ale kommun har som målsättning att Älvängen tillsammans med Nödinge utvecklas till två
småstäder. För att Älvängen ska utvecklas mot en attraktiv småstad är det nödvändigt att ta
fram en samlad strategi i form av en fördjupad översiktsplan som håller ihop planeringen mer
i detalj och som ger kommunen en samlad bild av Älvängens utvecklingsmöjligheter.
Sedan tidigare har Ale kommun arbetat med att ta fram en fördjupad översiktsplan för
Älvängen. Den fördjupade översiktsplanen pausades emellertid 2018 av
Samhällsbyggnadsnämnden på grund av hög arbetsbelastning i förvaltningen. Därefter har
budgeten för det översiktliga arbetet tagits bort från sektor samhällsbyggnad.
Under 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att arbetet med en fördjupad översiktsplan
för Älvängen skulle återupptas. Kostnaderna för att färdigställa FÖP Älvängen ryms inte
inom sektorns budget, därför önskar samhällsbyggnadsnämnden härmed att äska medel för
att färdigställa den påbörjade fördjupade översiktsplanen.
Förvaltningen bedömer att 2021 års budget bör sättas till 3 540 000 kr och 2022 års budget 2
630 000 kr.

Martin Hellström
Verksamhetschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Kajsa Reimers
Enhetschef

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-23
Kalkyl för äskning av budget 2021-03-09, 2021-03-09

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Planadministratör
Ärendet

Översiktsplanen är kommunens samlade verktyg och strategi för hela kommunen. Planen ska
visa på grunddragen för hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras och utvecklas
och därtill visa vägen för beslut.
För områden där kommunen önskar vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen
fördjupas genom en fördjupad översiktsplan, FÖP.
Den fördjupade översiktsplanen kompletterar alltså den kommunomfattande översiktsplanen
avseende grunddragen för hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras och
utvecklas.
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Den fördjupade översiktsplanen syftar därför till att skapa en långsiktig hållbar utveckling
av bebyggelsen i det avgränsade området där fördjupningen sker. Planen är vägledande i
kommunens utveckling och ett underlag för dialog mellan olika intressenter i samhället.
Planen är även ett verktyg i kommunens arbete med framtagande
av planprogram, detaljplaner och bygglov.
Den fördjupade översiktsplanen är därför ett vanligt förekommande plandokument inom
utvecklingsområden såsom en stadsdel, en hel tätort eller ett större verksamhetsområde där
behov av mer detaljerad vägledning finns än vad Översiktsplan förmår att ge.
Det har tidigare tagits beslut om att Ale kommun ska framställa två fördjupade
översiktsplaner, en i Nödinge och en i Älvängen. Arbetet med att framställa dessa två planer
påbörjades 2015 och FÖP Nödinge vann laga kraft 2019. FÖP
Älvängen pausades emellertid 2018 på grund av för hög arbetsbelastning, därefter har
budgeten för detta arbete försvunnit från sektor samhällsbyggnad.
I produktionsplanen som antogs i samhällsbyggnadsnämnden 2019 beslutades att den
fördjupade översiktsplanen skulle färdigställas för att hantera de övergripande frågor som
behöver lösas, exempelvis infrastruktur, skyfallshantering och strategi för
ortsnära jordbruksmark.
Kostnaderna för att färdigställa FÖP Älvängen ryms inte inom sektorns budget, därför önskar
samhällsbyggnadsnämnden härmed att äska medel för att kunna avsluta den fördjupade
översiktsplanen.
Alternativ
En alternativ väg till fördjupad översiktsplan skulle kunna vara att ta fram ett eller flera
planprogram för delar av Älvängen. Ett planprogram innebär att ett mer begränsat
markområde studeras i ett lokalt sammanhang för att reda ut frågor om mark och
vattenanvändning inför kommande detaljplanering. Ett planprogram kan, till skillnad från en
FÖP, bekostas av de ingående planerna.
De övergripande frågorna går dock inte att behandla i ett program, och lösningar på
frågor såsom parkering, skyfall och trafikstruktur skjuts på framtiden. Planprogram
ersätter alltså inte behovet av en fördjupad översiktsplan för Älvängen och förordas därför
inte som ett alternativ.
Ekonomisk bedömning
Vid årsskiftet 2018/2019 övergick budgeten för Översiktsplanering och fördjupad översiktlig
planering. Av denna anledning behöver förvaltningen äska medel för att kunna slutföra den
påbörjade fördjupade översiktsplanen.
Förvaltningen har under slutet av 2020 och början av 2021 gjort en kostnadsberäkning
avseende slutförande av FÖP Älvängen. I den budget som skrivits fram har kostnader för
personal och utredningar beaktats för 2021 och 2022. Personalkostnader är baserat på ett
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genomsnittligt timpris på 485 kr för 2021 och 495 kr för 2022
inklusive PO. Utredningskostnader är baserad på en sammanvägning mellan tidigare budget,
genomförda utredningar mellan 2016–2017 samt behovet att slutföra, genomföra och
uppdatera utredningar.
Förvaltningens bedömning är att 2021 års budget för FÖP Älvängen bör sättas till 3 540
000 kr och 2022 års budget 2 630 000 kr.

Den ekonomiska bedömningen visar att genomförandet och slutförandet av FÖP Älvängen
kommer medföra kommunala kostnader på kort sikt. På längre sikt kan det antas att
den fördjupade översiktsplanen skapar ett kommunalt investeringsbehov för de förslag den
fördjupade översiktsplanen ger.
Emellertid, om inte medel tillsätts för att slutföra FÖP Älvängen i nära tid kommer sektor
samhällsbyggnad i en mindre uträkning kunna införliva kommunens övergripande vision och
mål för fysisk utveckling. Detta eftersom Älvängen är en viktig del i kommunens tillväxt, då
orten är utpekad som en av två prioriterade orter för fysisk utveckling. I förlängningen
innebär det att Ale kommun riskerar att sakna tydlig styrning för Älvängen när samhället på
nytt går mot högkonjunktur.
Därtill föreligger en betydande risk för en lokal fragmentarisk som på sikt kan försvåra
förverkligandet av en attraktiv småstad.
Alternativ
Ett alternativ är att avropa konsulter som får i uppdrag att framställa en fördjupad
översiktsplan för Älvängen. Att lägga ut arbetet på konsult kan ge Ale kommun en bättre
överblick över kostnader kopplat till arbetet genom att uppdraget värderas, budgeteras och
konkurrensutsätts.
En risk med detta tillvägagångsätt är emellertid att en eventuell kostnadsbesparing äts upp av
projektledning vilket gör att kostnaderna i slutändan blir lika stor oavsett om kommunen
använder sig av interna eller extern kompetens.
En annan nackdel med detta tillvägagångssätt är att Ale kommun mister möjligheten
att bygga och utveckla intern kompetens och förståelse inom området inför framställning av
framtida fördjupade översiktsplaner eller andra strategiska dokument för kommunens andra
växande tätorter.
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Invånarperspektiv
En fördjupad översiktsplan för Älvängen syftar till att skapa och bidra till social hållbarhet.
En fördjupad översiktsplan syftar även till ett ge en mer detaljerad vägledning om hur de
sociala konsekvenserna kan tas om hand i detaljplaner och bygglov samt reda
ut olika allmänna och enskilda intressen inom orten som annars riskerar att förbises i
planeringen mot en attraktiv småstad. Innevånare och intressenter ges möjlighet till insyn och
påverkan av Älvängens utveckling inom ramen för de dialoger som görs i föp-arbetet.
Hållbarhetsperspektivet
För att möta målen om ett hållbart samhällsbyggande i Plan- och bygglagen och målet om
att Älvängen ska växa till en attraktiv småstad är det av betydelse att frågor rörande
användning av mark- och vattenområden utreds mer i detalj.
Det är även av vikt att miljö- och klimataspekter värderas samt att planeringen skapa
riktning mot resurssnåla transporter, minimerar utsläpp av föroreningar och växthusgaser
samt minska energianvändningen. Detta för att skapa förutsättningar för en sammanhållen

strategi för Älvängens fortsatta utveckling.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Plan- och bygglagen 3 kap.
Remissyttrande
Ärendet har ej remitterats.
Beslutets genomförande
Arbetet föreslås ledas av sektor samhällsbyggnads planenhet, med stöd av
andra sakenheter och sektorer. En politisk styrgrupp föreslås tillsättas med representanter
från kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens.
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Förvaltningens bedömning
Ale kommun har som målsättning att Älvängen utvecklas till en attraktiv småstad. För detta
arbete är det nödvändigt att ta fram en fördjupad översiktsplan som håller ihop planeringen
och ger kommunen en samlad bild över den framtida utvecklingen för orten. Alternativet att
göra planprogram för utvecklingsområdena har inte bedömts lämpligt, eftersom det inte går
att hantera de strukturella frågorna på ett bra sätt.
I och med detta viktiga arbete behöver förvaltningen därför äska medel för att fortsätta med
det påbörjade arbetet.
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Kalkyl för äskning av budget - Föp Älvängen
Sammanställd budget
70% av total utredningsbudget

30% av total utredningsbudget

2021

2022

2 722 880 kr
3 537 680 kr

Totalt

1 800 960 kr
2 632 560 kr

4 523 840 kr
6 170 240 kr

Utan projektledning
Med projektgrupp

Plankostnad
Tjänster

Tjänst i procent

Pris/h 2021

Planarkitekt
Planchef - Administratör

Pris/h 2022

1
0,15

485kr
485kr

Timmar/månad

Månader

495kr
495kr

2021

160
24

12
12

2022
931 200 kr
139 680 kr

950 400 kr
142 560 kr

1 070 880 kr

1 092 960 kr

Projektgrupp
Tjänster

Tjänst

Pris/h 2021

Infra (VA, Trafik)
Miljö (Miljö,Natur)
MEX
Utveckling
Övriga enheter

Pris/h 2022

0,25
0,25
0,125
0,125
0,125

485kr
485kr
485kr
485kr
485kr

Timmar/månad

Månader

495kr
495kr
495kr
495kr
495kr

2 021 kr

40
40
20
20
20

12
12
12
12
12

2 022 kr
232 800 kr
232 800 kr
116 400 kr
116 400 kr
116 400 kr

237 600 kr
237 600 kr
118 800 kr
118 800 kr
118 800 kr

814 800 kr

831 600 kr

Utredningsbudget
Utredningar

Tidigare budget 2016

SKA/BKA
Ekonomisk konskevensanalys
Trafikutredning
Naturinventering
Luftkvalitet
Görs i FÖP MKB
VA-D utredning
Geteknik
Förorenad mark - Valåsen
Stadslivsanalys
Medborgardialog
Buller
Sociotopvärden
Illustrationer
Görs ej i FÖP Processstöd
Grafisk profil
Landskapsanalys
Stadsbyggnadskvalitet

-

Tidigare budget 2017

70 000 kr
30 000 kr

200 000 kr
200 000 kr

50 000 kr
100 000 kr
130 000 kr
-

120 000 kr

-

50 000 kr
-

125 000 kr
430 000 kr
300 000 kr
130 000 kr
30 000 kr
200 000 kr
250 000 kr

-

-

Total uppskattad budget 2016-2017

125 000 kr
160 000 kr
300 000 kr
60 000 kr

270 000 kr

220 000 kr
130 000 kr

?
115 000 kr
40 000 kr
351 075 kr
?
99 260 kr
58 000 kr
98 700 kr

100 000 kr
80 000 kr

-

Använd budget 2016-2017

150 000 kr
80 000 kr
-

2 045 000 kr

-

762 035 kr

Genomförande 2016-2017
Ej genomförd
Ej genomförd
Delvis genomförd
Genomförd
Genomförd
Ej genomförd
Genomförd
Ej genomförd
Ej genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Ej genomförd
Ej genomförd
Ej genomförd

Status inför uppstart 2021

Uppskattad budgetbehov 2021-2022

Uppstart
Uppstart
Uppdateras
Uppdateras
Uppdateras?
Uppstart
Uppdateras
Uppstart
Uppstart
Uppdateras?
Ny?

125 000 kr
435 000 kr
700 000 kr
80 000 kr
20 000 kr
200 000 kr
225 000 kr
200 000 kr
150 000 kr
75 000 kr
150 000 kr

2 360 000 kr

Sakkunnig enhet 2021-2022
Utveckling?
Mex/ekonomi?
Infra
Miljö
Miljö
Miljö
Infra
Stab?
Miljö
?
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2020.423
Datum: 2021-05-28
Avdelningschef Daniela Ölmunger
Kommunstyrelsen

Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021,
utställningshandling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt 3 kap 12 § plan- och bygglagen i sin lydelse före den 1 april
2020 att förslaget till ”Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021” ställs ut under
perioden 20 juni 2021 till och med 21 augusti 2021.
Sammanfattning
Sektor kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört samråd för
”Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021”. Sammanfattningsvis bedöms de över 400
synpunkter som framförts och kommenterats i samrådsskedet, vara av stort värde och har i
möjlig mån tillvaratagits i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Under nästa fas av framtagandet av ny översiktsplan för Ale kommun ska planförslaget ställas
ut under 2 månader så att intressenter bereds ny möjlighet att kommentera planförslaget.
Planförslaget som är digitalt hålls tillgängligt förutom i digital format på kommunhuset i
Nödinge. Dessutom bjuds allmänheten in till digitala träffar.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-28
Samrådsredogörelse
Beslutet skickas till:
För vidare hantering

Strategisk chef
Kommunikationschef
För kännedom:

Sektorchef samhällsbyggnad
Ärendet
Sektor kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört samråd för
"Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021”. Sammanfattningsvis bedöms de över 400
synpunkter som framförts och kommenterats i samrådsskedet, vara av stort värde och har i
möjlig mån tillvaratagits i det fortsatta översiktsplanearbetet. Samtliga angränsande
kommuner förutom Alingsås kommun har inkommit med remissvar. De synpunkter som
angränsande kommuner anför är företrädesvis positiva i planförslaget riktning och föranleder
ingen förändring av den föreslagna mark- och vattenanvändningen. De synpunkter som
statens samlade yttrande anför är uppdelade i det som staten menar är tvingade och som
benämns ingripandegrunder och de synpunkter som staten sorterar som råd och
rekommendationer. I statens samlade yttrande bidrog Svenska Kraftnät, Försvarsmakten,
Skogsstyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Statens Geotekniska Institut
samt Länsstyrelsen i Västra Götaland som också samordnade statens svar.
Förvaltningen har i samråd med styrgrupp och arbetsgrupp för översiktsplan tagit fram ett
förslag till utställningshandling för "Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021”.
Handlingarna består av en textdel med framtidsriktning, utmaningar kommunen står inför,
strategier och riktlinjer för att möta dessa förutsättningar samt tre kartor, en mark- och
vattenanvändningskarta, en värde- och hänsynskarta samt en strategikarta. Under rubriken
“Övriga kartlager” har ett flertal kunskapslager lagts till. Till utställningshandlingen för ny
översiktsplan finns en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivningoch en samrådsredogörelse.
Styrgrupp för framtagande av ny översiktsplan omfattar kommunstyrelsens ordförande
Mikael Berglund (M), vice ordförande Monica Samuelsson (S), kommunchef Maria
Reinholdsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Fogelklou (M) samt vice
ordförande Johan Nordin (S).
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Arbetsgrupp för framtagande av ny översiktsplan omfattar kommunstyrelsens ordförande
Mikael Berglund (M), vice ordförande Monica Samuelsson (S), samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Henrik Fogelklou (M), vice ordförande Johan Nordin (S), Marie Olsson (V), Geo
de Maré (MP), Jörgen Sundén (SD), Åke Niklasson (C), Sune Rydén (Kd), Jonas Lindberg
(L), Rolf Gustavsson (S) och Börje Ohlsson (AD).
Under nästa fas av framtagandet av ny översiktsplan för Ale kommun ska planförslaget ställas
ut under 2 månader så att olika intressenter bereds ny möjlighet att kommentera planförslaget.
Planförslaget som är digitalt, hålls tillgängligt förutom i digitalt format, på kommunhuset i
Nödinge. Allmänheten bjuds också in till dialogträffar.
Ekonomisk bedömning
Exploateringskostnader för enskilda utbyggnadsområden täcks vanligtvis genom
exploateringsavtal eller tomtförsäljning. För vissa utbyggnadsområden erfordras dock
utbyggnad eller förstärkning av övergripande tekniska försörjningssystem såsom valedningar, vattentorn, övergripande gatunät mm. Driftkostnaderna för olika kommunala
verksamheter kommer att öka i takt med ökat verksamhetsunderlag. Även skatteintäkter och
avgifter ökar. Nettoeffekten av de föreslagna utbyggnadsområdena är därför i dagsläget svår
att bedöma eftersom någon omfattande samhällsekonomisk analys inte genomförs med
anledning av översiktsplanearbetet.
Invånarperspektiv
Under nästa fas av framtagandet av ny översiktsplan för Ale kommun ska planförslaget ställas
ut under 2 månader så att invånare bereds nya möjlighet att kommentera planförslaget.
Planförslaget som är digitalt, hålls tillgängligt förutom i digitalt format, på kommunhuset i
Nödinge och på Älvängens bibliotek. Dessutom bjuds allmänheten in till digitala träffar.
Hållbarhetsperspektivet
Förlaget innebär miljöpåverkan då den föreslagna expansionen kommer att ta områden som
idag är skogsmark eller jordbruksmark i anspråk. För att säkerställa att miljöhänsyn är väl
belyst har en miljökonsekvensbeskrivning genomförts.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Planförslaget har hållits tillgängligt för allmänheten under samrådstiden 2021-02-18 till 202103-19 enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen 3 kap. 7 och 8 § (2010:900 i sin lydelse
för den 1 april 2020) Översiktsplanen har under denna tid varit utställd på kommunhus
Nödinge samt på kommunens hemsida. Då pandemins restriktioner begränsat tillgängligheten
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för fysiska möten har digitala träffar för allmänheten hållits under samrådsperioden. Totalt
gavs möjlighet att delta vid 19 olika tillfällen och 28 personer valde att delta i ett digitalt
samrådsmöte. Samverkan har också skett genom information i den lokala tidningen
Alekuriren och via olika informationstavlor i kommunen.
Planförslaget har varit utsänt på samrådsremiss för synpunkter och eventuella yttranden till
statliga myndigheter/verk/bolag, företagarföreningar, större företag, regionala organ, berörda
kommuner, lokala organ, intresseföreningar/sammanslutningar, politiska partier,
vägföreningar, kommunala nämnder/instanser/bolag, fastighetsägare med flera.
Innan utställningen som pågår 20 juni-21 augusti, kungörs utställningen på kommunens
hemsida och i lokaltidning samt genom att information om utställning skickas till berörda
kommuner, Länsstyrelsen i Västra Götaland, föreningar och organisationer samt Västra
Götalandsregionen.
Beslutets genomförande
Vid bifall ställs planförslaget ut för allmänheten och andra intressenter att inkomma med
synpunkter inför att kommunfullmäktige ska anta förslaget under sen höst 2021.
Förvaltningens bedömning
Inriktningen på översiktsplanearbetet har varit att i första hand ge förslag på nya
expansionsområden för bostäder och verksamheter i en tillväxtkommun som ska nå en
omfattande befolkningsutveckling fram till 2050. Det är framför allt i de pendelnära
tätortsområdena kommunen föreslås växa där möjligheten till kollektivtrafik och utvecklad
service är god. I förslag till utställningshandling för ny översiktsplan finns föreslagna nya
markområden för över 7 200 bostäder utpekade där ca 800 ha är utpekat som utvecklingseller utredningsområde för tätort. Kommunen har i dagsläget brist på mark för
näringslivsverksamhet. I översiktsplanearbetet har ett viktigt utredningsområde varit att ta
fram mark för verksamhet. I föreliggande förslag har därför nya områden för
verksamhetsmark identifierats. I vissa fall finns motstående intressen där staten vid vissa
tillfällen kan ha inbördes motstående intressen men också intressekonflikter mellan
kommunen och staten har påtalats i staens samlade remissvar. Tillväxt har en påverkan på
samhället då den tar i anspråk mark som kan ha olika intressenter. I enlighet med mål
8 om anständiga arbetsvillkor och full och produktiv sysselsättning, ses goda förutsättningar
för entreprenörskap och företagande som en av grundförutsättningarna.
(https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/anstandigaarbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt/) I de ingående delmålen pekas på företagens
förutsättningar att fortsätta utveckla sina produkter och tjänster på ett sådan sätt att sambandet
mellan resursutnyttjande och negativ miljö- och klimatpåverkan bryts. En viktig
förutsättning i detta avseende för Ales del, är att kunna skapa och
bibehålla möjligheter för tillväxt på sådant sätt att transporter sker resursAle kommun
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och klimateffektivt. Transporter på spår, på vatten och transporter av människor genom
kollektivtrafiknätverket är en grundförutsättning. Kollektivtrafiknära tillväxt skapar
förutsättningar för människor att resa med så låg klimatbelastning som möjligt. Att också
utveckla möjligheter för arbetsplatser i samklang med den efterfrågade befolkningstillväxten
får också ses som en rimlig och relevant strategi i sammanhanget ur flera perspektiv. Att
kunna arbeta i närheten av sin bostad ger möjligheter att ta sig till och från arbetet till fots
eller cykel, det skapar också möjligheter för en levande ort där tjänster och service kan
utvecklas och erbjudas de boende för en god livskvalitet. Strategin att växa i tätorterna och
pendlingsnära bedömer således förvaltningen är en rimlig strategi då den harmoniserar med
de regionala, nationella och överstatliga målsättningarna som finns inom hållbar tillväxt.
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Del 1 INLEDNING OCH FRAMTIDSBILD
1.1 Inledning

Ale står inför en framtid med stora samhällsförändringar och globala utmaningar. För att hantera dem,
hitta lösningar och nå en hållbar samhällsutveckling krävs det samarbete på alla nivåer och mellan
samhällets alla aktörer. Globala megatrender, hållbarhetsmål och utmaningar påverkar kommunen på
lokal nivå, samtidigt som lokala aktiviteter kan få en påverkan globalt.
Översiktsplanen är kommunens strategi och ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling i
ett långsiktigt perspektiv. Samrådsförslaget redovisar visioner för framtiden, strategiska vägval och
riktlinjer för hur mark- och vattenområden i Alesamhället föreslås utvecklas och bevaras.
En arbetsgrupp bestående av representanter från alla partier har deltagit i arbetet med framtagandet av
förslag till ny översiktsplan. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp där kommunstyrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordförande har ingått tillsammans med kommunchef.
Arbetsprocessen har anpassats till de begränsningar som rådande pandemin har utgjort.
Översiktsplanering regleras i plan- och bygglagen. Kommunen ska upprätta en samrådshandling, som
är ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget ska ställas ut och samrådas med boende och verksamma,
myndigheter, kommuner och andra som är berörda. Efter samrådet bearbetas förslaget utifrån de
synpunkter som framförts och därefter ställs det omarbetade förslaget till översiktsplan ut för
granskning. Efter inkomna synpunkter bearbetas förslaget, och kan därefter läggas fram till
kommunfullmäktige för antagande.

Bild 1 Schematisk bild över processen från beslut till antagande av översiktsplan
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1.2 Det här är översiktsplanen

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

1.2.1 Så här läser du översiktsplanen

Översiktsplanen är digital och innehåller sju delar, vilka tillsammans beskriver vision, förutsättningar,
strategier och riktlinjer samt konsekvenser av planens genomförande.
Del 1 - Inledning och framtidsbild – här redogörs för utgångspunkter, globala och lokala utmaningar
och i framtidsbilden tecknas en vision av hur livet skulle kunna se ut i Ale 2050.
Del 2 - Användning av mark och vatten – målkonflikter i markanvändning, risker och sårbarhet inom
kommunen, samt miljökvalitetsnormer beskrivs inledningsvis. Orter beskrivs och förutsättningar för
föreslagen markanvändning per delområde. I strategisk karta visas huvudprinciper för tillväxt fram till
2050, och i Mark- och vattenanvändningskarta hur mark och vatten bör utvecklas i kommunen vid
tillväxt. I kartan Värde och hänsyn visas riksintressen och hänsynsområden som till exempel värdefull
natur- och kulturmiljö samt viktig infrastruktur.
Del 3 – Strategi och riktlinjer - här beskrivs mer detaljerade förhållningssätt när det gäller utveckling
av den fysiska miljön i tätort och på landsbygd. Den inledande strategin beskrivs och under tematiska
områden finns riktlinjer att beakta vid planering, anläggning och byggande.
Del 4 - Värden och hänsyn – här återges kommunens ställningstaganden i förhållande till intressen på
nationell nivå, och vilka objekt eller områden som berörs i Ale när det gäller kulturmiljö, naturvård
och totalförsvaret. Här redovisas även andra viktiga allmänna intressen som skall tas hänsyn till vid
planering, anläggning och byggande.
Del 5 - Mellankommunala intressen – här finns angivet intresseområden som kan beröra och påverka
mark- och vattenanvändning i angränsande kommuner och kring vilka samarbetet behövs.
Del 6 - Miljökonsekvensbeskrivning – beskriver konsekvenser av att genomföra översiktsplanens
förslag till strategier och markanvändning, jämfört med utgångspunkten att Ale översiktsplan från
2007 fortsatt skulle gälla.
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1.3 Utmaningar och utgångspunkter

Ale står inför en framtid med stora samhällsförändringar och globala utmaningar. För att hantera dem,
hitta lösningar och nå en hållbar samhällsutveckling krävs det samarbete på alla nivåer och mellan
samhällets alla aktörer. Globala megatrender, hållbarhetsmål och utmaningar påverkar kommunen på
lokal nivå, samtidigt som lokala aktiviteter kan få en påverkan globalt.

Urbanisering

En global trend är att allt att fler människor flyttar in till städer och storstadsområden. I Ale beräknas
befolkningen öka över tid. Enligt befolkningsprognosen kommer det främst ske i tätorterna, men även
på landsbygden. Detta ställer nya krav samhället för att den snabba urbanisering som pågår ska kunna
ske på ett hållbart sätt. Växande samhällen kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan
också bidra till ökande sociala klyftor, spänning mellan olika utvecklingsområden och påfrestningar på
ekosystem. Samtidigt som urbaniseringen är en utmaning blir den också en drivkraft för nya
möjligheter för arbetsmarknaden framåt, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att människor ska
kunna ha ett arbete. Fler branscher utvecklas i de större urbana områdena vilket också påverkar ett
områdes motståndskraft mot ekonomiska kriser.

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

Ale har en kraftig inflyttning och ett högt barnafödande som beräknas fortsätta. Inflyttningen av
barnfamiljer från främst Göteborg har drivit tillväxten. Till år 2050 beräknas Ales befolkning ha ökat
från 31 400 personer (2019) till cirka 52 000 personer (2050). En snabb befolkningstillväxt innebär
flera utmaningar men också möjligheter för en kommun. En utmaning är att kunna tillgodose bostäder
och lokaler för verksamheter som matchar behoven. Bostadsmarknaden för utsatta grupper är svår,
vilket skapar behov av att bygga varierat. En fördel med tillväxten är att nya företag vill etablera sig i
kommunen och flera av de befintliga växer. Detta skapar en större arbetsmarknad där det finns plats
för fler personer att arbeta närmare sina hem. Det skapar också bättre förutsättningar för olika slags
yrken där människor som idag står längre från arbetsmarknaden får bättre möjlighet till arbete.
En ökande befolkning innebär även behov av att bygga ut infrastruktur och ett ökat tryck på trafiknät
och försörjningssystem såsom vatten- och avloppssystem (VA). Samtidigt står VA-infrastrukturen
inför konsekvenserna av ett förändrat klimat som innebär ytterligare påfrestningar.
Att allt fler flyttar in till kommunen kan leda till spänningar mellan olika perspektiv. Det kan handla
om att nuvarande och nyinflyttade kommuninvånare ska leva tillsammans, vikten av att få känna att
man är en del av förändringarna eller förståelsen av varför vissa områden utvecklas medan andra
bevaras. Orters olika förutsättningar eller olika tillgång till grundläggande service kan förstärka
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känslan av utanförskap eller uppdelning. Det ställer i sin tur krav på att inkludera invånare i frågor, att
utveckla former för dialog och att stärka den lokala demokratin så att spänning kan hanteras och lösas.
Samtidigt finns behovet av att också verka för trygga boendemiljöer och omgivningar som bidrar till
att känna en gemenskap och där olika alebor kan mötas. För en kommun likt Ale blir detta viktigt för
att inte odla ett framtida utanförskap eller polarisering mellan orterna.

Klimatförändringar, risker och hot

Ale, likt resten av världen, står inför en stor utmaning att minska utsläppen av växthusgaser. Detta för
att kunna hålla sig under 2-gradersmålet i enlighet med Parisavtalet och begränsa de lokala och
globala konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. För att klara det krävs en omställning av
samhället, både av den fysiska miljön och av våra livsstilsvanor. Hur vi planerar våra samhällen,
bygger infrastruktur och byggnader idag kommer att påverka våra utsläpp för en lång tid framöver.
Oavsett hur mycket och hur fort vi kommer lyckas att minimera utsläpp av växthusgaser så kommer
ett förändrat klimat att påverka kommunens utveckling framåt. Förändringar i klimatet är ett faktum
som Ale står inför idag och de effekter och konsekvenser som följer blir allt mer allvarliga, globalt
som lokalt. I samband med det hotas den biologiska mångfalden och flera ekologiska resurser som är
nödvändiga för vår överlevnad.
Förändringar i klimatet kan komma att synas i Ale på olika sätt. Extrema väderförhållanden antas öka i
framtiden och det innebär att bostäder och infrastruktur i Ale behöver kunna stå emot klimatrelaterade
utmaningar, såsom kraftiga skyfall, bränder och torka, lokala översvämningar samt höjda vattennivåer
i älven. I Ale finns även utmaningar kopplat till markföroreningar och skredrisker, vilket i
kombination också kan riskera förorena dricksvattentäkten Göta älv. Buller och luftföroreningar är
inte ett stort problem idag och genom god planering kan de minska ytterligare.
Klimathotet har i sin tur påverkan på andra områden och samhällets förutsättningar och möjlighet för
att bemöta utmaningar som livsmedelstrygghet, mänsklig säkerhet, tillgång till rent vatten, hållbart
nyttjande av naturresurser och ekosystem, hälsa samt ekonomisk tillväxt.

Demografiska utmaningar

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

Diagram 2 Försörjningskvoten efter riket och utvalda kommuner. Försörjningskvoten är en beräkning där summan av antal
personer under 19 år och antal personer över 65 år divideras med antalet personer mellan 20 och 64 år. Därefter multiplicerar
man med 100. Ju högre tal, desto färre i arbetsför ålder ska försörja. Källa: Befolkningsprognosrapporter från Ale, Göteborg,
Kungälv, Alingsås och SCB.
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I Ale beräknas antalet personer över 80 år öka kraftigt de närmaste 10 åren, därefter minska på grund
av mindre generationsgrupper. Det är framför allt stora barnkullar födda under 1940-talet som
påverkar. Samtidigt ökar antalet nyfödda barn från stora årskullar som börjar bilda familj. Det ställer
stora krav på investeringar och innovationer inom välfärden då färre ska försörja fler som blir allt
äldre. En utmaning är att planera för den topp av äldre inom 10 år som sedan kommer att följas av en
allt större andel barn.
Utmaningen innebär även att rekrytera tillräckligt med arbetskraft för att ta hand om växande behov
inom kommunal service, som förskola, skola och äldreomsorg. Andra trender påverkar hur
arbetsmarknadens struktur och omfattning ser ut, vilket skapar utmaningar att tillgodose det ökande
behovet av framtida kompetenser. Att planera för att attrahera den arbetsföra befolkningen och skapa
förutsättningar för flexibla och innovativa arbetsplatser och verksamheter är en framtidsutmaning som
inte en aktör kan lösa själv.

Digitalisering och teknikutveckling

Teknologiska genombrott, digitalisering och automatisering är en genomgripande kraft som påverkar
samhällets alla delar. Tillgång till informations- och kommunikationsinfrastruktur har blivit en
förutsättning för att arbeta, delta och verka i samhället i allt högre grad. I Ale finns det tillgång till
lägre nätverkshastigheter för majoriteten av hushållen, men när det gäller de högre hastigheterna
skiljer sig landsbygd och tätorter åt. Utmaningen ligger i att planera för att allt fler saker, människor
och tjänster behöver tillgång till nätverk i framtiden. Samtidigt medför ett högteknologiskt samhälle en
ökad sårbarhet för både fysiska och digitala attacker. Ny teknik kan också medföra nya risker vilket
påverkar de beredskaps- och säkerhetsförebyggande åtgärder som krävs.
Teknikutvecklingen kan också medföra att förbrukning av el och andra resurser ökar, som i sin tur kan
bidra till stora påfrestningar för nuvarande elförsörjning. En utmaning är därför att planera för de
fysiska krav som en digitalisering ställer och hur markanvändning av infrastruktur kopplat till
bredband och elförsörjning ska se ut i framtiden.
Digitaliseringstrenden förändrar även människors beteenden och skapar därför nya behov och
förväntningar. Tillsammans med teknikutveckling skapas nya förutsättningar och möjligheter för
lokalt näringsliv. Vikten av att kunna tillhandahålla tjänster dygnet runt kommer att öka. Med en ökad
tillgänglighet för många olika aktörer hårdnar konkurrens och vissa verksamheter försvinner samtidigt
som andra uppstår. Det skapar behov av flexibla verksamhetsområden och arbetsplatser med god
tillgång till infrastruktur.

Globala och nationella hållbarhetsmål

Som framgår av de ovan nämnda områdena är globala trender och utmaningar också lokala. I och med
en allt mer globaliserad värld finns det utmaningar som kommer att påverka Ale i framtiden. Flera av
dessa kan kommunen inte kontrollera eller hantera ensam vilket kommer att innebära nödvändiga
omställningar för samhället.
För att åstadkomma en hållbar utveckling har samtliga länder i Förenta nationerna (FN) enats om en
gemensam agenda för att uppnå 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara, vilket
innebär att de balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner för att uppnå en hållbar
utveckling. En övergripande utgångspunkt i översiktsplanen är därför att styra samhällsutvecklingen i
en riktning där det är balans mellan olika värden. Det betyder att värden som tillgång till arbete, skola
och bostad, att uppleva trygghet och hälsa samt en naturmiljö som mår bra tillsammans är nödvändiga
för att uppnå hållbar samhällsutveckling. Utöver de globala målen finns även nationella och regionala
hållbarhetsmål inom exempelvis miljö och folkhälsa.
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1.4 Framtidsbild Ale 2050 – Tillsammans mot en hållbar framtid

Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales nuläge och
förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision.
I Ale samsas olika perspektiv, samhällens karaktärer och kvaliteter till en gemensam helhet. Vatten
och land, rofylld natur och vibrerande puls, självständighet och gemenskap, historia och framtid,
erfarenhet och innovation.
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Behoven är en drivande kraft för innovation och kreativitet

Alebornas behov omhändertas genom sömlös samverkan, smarta lösningar, service och digitala
system. Näringsliv, offentlig sektor och civila aktörer samskapar på gemensamma ytor och länkas
samman med det globala genom robust och smart infrastruktur. Det finns goda förutsättningar för
företagsamhet, kreativa, gröna och tjänsteproducerande näringar är en central del av det lokala
näringslivet. I Ale vågar vi testa idéer, skapa nya metoder och förverkliga drömmar.

Samutnyttjande bostäder och områden

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

Integrerad i en motståndskraftig grön region

Ale är ett tätbefolkat område och är en viktig del av en motståndskraftig region vars delar är
sammankopplade av hållbar infrastruktur med hög mobilitet. Den globala pulsen är en naturlig
del av det lokala livet. Samhället är klimatneutralt och naturen är en integrerad och bestämmande
faktor för samhällets utbredning och design. Tillgången till gröna områden är ständigt närvarande
och det finns möjlighet till matproduktion i samhällenas lokala mellanrum. Älven är en viktig
livsådra som flyter genom Ale och skapar möjlighet till rekreation, möten och god hälsa.

Smarta samhällen

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

Medskapande och delat ansvar

I Ale arbetar vi inte för – vi skapar ett samhälle med. Tillsammans främjas gemenskap och
nätverk mellan människor och aktörer som skapar sammanhang och tillhörighet. I stadsmiljön
finns medskapande hubbar som bidrar till nya lösningar och möjligheter på gemensamma
utmaningar. Här finns en förståelse att vi alla har ett ansvar för det framtida samhället. Delade
stadsutrymmen och bekvämligheter ökar mänskliga möten och interaktioner. Med rörelse och
aktivitet främjas en känsla av trygghet, tillhörighet och sammanhang.
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Del 2 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Tillgängligheten till Västra Götalands samlade utbud av arbete, utbildning och kultur är en viktig
faktor för tillväxt och utveckling samt för att skapa en robust region. 2012 var utbyggnaden av
dubbelspårig järnväg klar mellan Göteborg och Trollhättan. Fem stationer för pendeltågstrafik
byggdes i Ale vilket har medfört ett vidgat arbetsmarknadsområde för invånarna. Investering i hållbar
transportinfrastruktur har varit och är ett prioriterat område och det övergripande målet för regionen är
att en tredjedel av invånarnas resor ska göras med kollektivtrafik år 2025.
Utbyggnad i anslutning till pendeltågstationerna och E45 är prioriterat i Ale, för att använda den
utbyggda infrastrukturen och bidra till den regionala befolkningsutvecklingen samt målen för hållbar
tillväxt. Närheten till transportlederna och älven utgör samtidigt begränsningar och risker att hantera
för tillkommande bebyggelse.
Älvdalen innehåller värdefulla naturmiljöer och brukad mark, den är känslig för skred och utsatt för
stigande vattennivåer. Nära transportlederna inverkar farligt godstransporter, buller och påverkad
luftkvalitet på hur marken kan användas. Avvägningar mellan behovet av att utveckla bostäder och
arbetsplatser och markens möjligheter för detta, utifrån de förutsättningar som råder i älvdalen, kräver
kunskapsunderlag inom olika områden. Vissa kunskapsunderlag saknas idag och ska arbetas fram och
kompletteras med under kommande arbete med planeringsstrategi.

2.1 Hantering av målkonflikter – avvägning mellan olika allmänna och
enskilda intressen

Ett av målen i Agenda 2030 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt
och att uppnå full sysselsättning. Fram till 2030 är målet också att successivt förbättra den globala
resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen, samt att sträva efter att bryta sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och klimat- och miljöpåverkan.
Goda förutsättningar för entreprenörskap och företagande är en grund för den tillväxt som hela
samhället deltar i. En viktig förutsättning för företagens utveckling och resursutnyttjande i Ale är att
kunna skapa och bibehålla möjligheter för tillväxt på sådant sätt att transporter sker resurs- och
klimateffektivt. Lokalisering med närhet till transportmöjlighet på väg, på spår, på vatten och
transporter av människor genom kollektivtrafiknätverket är då en viktig förutsättning.
I de globala målsättningarna finns ibland motstående perspektiv. Den regionala utvecklingsstrategin
för Västra Götalandsregionen innebär att vi i våra gemensamma insatser ska bidra både till en hållbar
omställning och ett konkurrenskraftigt samhälle. En kommuns innovationsförmåga beror på flera olika
saker men tillgång till kunskap är avgörande. Att växa på ett sådant sätt att tillväxten möjliggör för
människor att enkelt och resurseffektivt förflytta sig och bidra med sin kunskap skapar således också
förutsättningar för den innovationsdrivna utvecklingen, som i sin tur är en förutsättning för den
hållbara tillväxten.
Europa måste agera beslutsamt i områden som cirkulär ekonomi, förnybar energi, energieffektiva
byggnader och lågutsläppstransporter. Samhällen som utvecklar ett bostadsbestånd men utan att
arbetsplatser tillskapas riskerar en stor utpendling vilken kan vara utmanande av olika skäl. Dels
medför en kraftig utpendling att underlaget för samhällets tjänster och serviceutbud minskar och man
får allt flera anledningar att under dygnets alla timmar pendla ut från kommunen oavsett om det är
varor och tjänster man söker eller nöjesutbud. Dessutom menar kommunen att en stor utpendling
riskerar att öka bilanvändningen. Ett samhälle som företrädesvis omhändertar behovet av en sovplats
hos befolkningen riskerar en låg andel dagbefolkning vilket kan påverka tryggheten när färre personer
möts.
Huvudspåret för utvecklingen är att förtäta i orterna, med högre koncentration av bebyggelse nära
pendeltågsstationerna. Inom tätorten tillåts olika verksamheter samexistera med bostäder. Utbyggnad
av tätorterna föreslås därefter ske som utvidgning och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, för
att på så vis bygga vidare på befintlig infrastruktur och expandera inom rimligt avstånd till
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kollektivtrafik. I delar där orterna gränsar till jordbruksmark, riksintressen för friluftsliv eller
kulturminnesvård innebär förslaget till utbyggnad att intrång kommer att göras och brukbar mark tas i
anspråk. Behovet av bostäder i Ale och i regionen är så angeläget att dessa ianspråktaganden och
intrång har bedömts vara av ett så stort allmänt intresse att intrång är motiverat.
Lämplig lokalisering av verksamhetsmark inom kommunen är svårt att finna inom konkurrenskraftigt
avstånd till befintlig infrastruktur. Omedelbar närhet till E45 är för många verksamheter en
förutsättning, då det ger möjlighet till resurseffektiva transporter och ett bra skyltläge. Många typer av
verksamheter behöver även ligga utanför tätort, för att undvika konflikter med bostäder och annan
känslig användning. Brukbar mark föreslås i översiktsplanen tas i anspråk för verksamheter. Intrång
görs i områden med riksintresse för naturvård och friluftsliv. Såväl utveckling av näringslivet och de
arbetstillfällen som skapas, som bevarandet av mark lämplig för livsmedelsproduktion, bevarandet av
höga naturvärden, tillgång till rekreation och naturupplevelse är värden med mycket höga
allmänintressen. Kommunens vilja i denna avvägning mellan motstående allmänna intressen är att
behovet av arbetsplatser och därigenom verksamhetsmark ska prioriteras.
Med hänsyn taget till ovanstående ska helhetsbedömning i varje enskilt fall göras, där alla relevanta
intressen avvägs och motiveras. Valet av plats och föreslagen utveckling ska främja långsiktig
hållbarhet.

Bild 2 Schematisk bild för helhetsbedömning
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2.2 Risk och sårbarhet

Strategin för att hantera riskerna i den bebyggda miljön beskrivs i Handlingsplan för identifierade
skredriskområden, antagen 2010. Handlingsplanen behöver revideras och samordnas med
handlingsplanen för naturolyckor i kommunens risk- och sårbarhetsanalys som antogs 2019. I risk och
sårbarhetsanalysen identifieras och analyseras risker och konsekvenser av allvarliga störningar inom
kommunens verksamhet och i den fysiska miljön för bland annat naturolyckor som skred,
översvämning och värmeböljor. Handlingsplaner finns utifrån bedömning av vilken sannolikhet och
konsekvens naturolyckan eventuellt sker.

Ras och skred

Ale kommun ligger i ett område där delar av markerna består av finkorniga jordar varför en prövning
av markens lämplighet med avseende på risker för naturolyckor är viktig. Klimatförändringar kan
förväntas orsaka ökade variationer i nederbörd som kan leda till ökade risker för ras, skred och
översvämningar, vilket ska värderas vid markanvändning.
Ale kommun har bland annat följande underlag för att hantera risker för naturolyckor; översiktlig
skredriskanalys för Göta älv som SGI utfört mellan 2009-2011 och Stabilitetskartering för finkorniga
jordarter som MSB tillhandahåller. Alla detaljplaner och bygglov i anslutning till älven som ingår i
SGIs remissområde går till SGI på remiss.

Översvämning och skyfall

Klimatprognoser visar att Västra Götaland är en av de delar i landet som förväntas bli mest påverkad
av ökad nederbörd. Några av de största översvämningsriskerna är kopplade till Vänern och Göta älv.
Klimatprognoser visar även att havet kommer att stiga vilket i sin tur kommer påverka vattennivåerna
och översvämningsrisken invid Göta älv.
Ale kommun saknar i dag tillräckliga kunskapsunderlag för att bedöma risken för översvämning och
kan därför inte ge riktlinjer för sammanhållen bostadsbebyggelse, verksamheter eller industri invid
Göta älv. Efter översiktsplanens antagande kommer arbetet påbörjas med att ta fram kunskapsunderlag
som väger samman flöden i Göta älv och höjda havsnivåer för att reda ut lämplig markanvändning
invid Göta älv.

Vegetationsbrand

När det gäller hantering av vegetationsbränder och områden där en skogsbrand kan innebära speciella
svårigheter så har räddningstjänsten efter de senaste årens stora bränder bra resurser och stöd med
flygplan, helikopter och bandvagnar. Ur naturvårdssynpunkt finns ännu inte underlag framtaget som
visar vilka områden som skulle gynnas av brand, eller om områden förekommer som är särskilt
känsliga. Arbete pågår med att förnya kommunens naturvårdsprogram.

Förorenade områden

Många av de äldre industrierna har genom sin verksamhets avfalls- och kemikaliehantering bidragit
till förorening av omgivningen i form av höga halter av till exempel tungmetaller, petroleumprodukter
eller lösningsmedel. Ett förorenat område kan ha mark, grundvatten, ytvatten, sediment och/eller
byggnader som är så förorenade att det innebär en risk för människors hälsa eller miljön. Sanering
längs Göta älvs stränder pågår. Tre områden har sanerats; Surte Glasbruksområdet, Surte 2:38 samt
Bohus varvsområdet.

Bild 3 Områden där markföroreningar har sanerats.
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Älvängens industriområde är också i behov av åtgärder. Området är kraftigt förorenat från tidigare
verksamheter med repslageri, tjärkokerier och tillverkning av korkisolering. Området är dessutom ett
av de värsta skredriskområdena längs Göta älv. Ett skred i de förorenade massorna kan slå ut
dricksvattenförsörjningen för hela Göteborgsområdet. Här planeras skredsäkring påbörjas i slutet av
2021.
Det finns utöver nämnda områden ett antal nerlagda deponier inom kommunen vilka begränsar möjlig
markanvändning, dessa redovisas i karta.

Farligt gods

Vid planläggning och annan tillståndsprövning ska Länsstyrelsernas riskpolicy Riskhantering i
detaljplaneprocessen för markanvändning intill transportleder för farligt gods följas. Risker ska
bedömas inom 150 meter från transportled för farligt gods. I kartlager under hälsa och säkerhet
redovisas transportleder för klass 1 och klass 2 och för övriga klasser finns länk till Länsstyrelsens i
Västra Götalands lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Ale kommun. De större
orterna i Ale kommun ligger utmed kommunikationsleder där farligt gods transporteras; E45, järnväg
och farled i älven.

Farlig verksamhet

I Ale kommun finns tre anläggningar vilka bedriver verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på
människor och miljö. Anläggningar finns inom eller i direkt anslutning till orterna i Nol respektive
Bohus. Inom Perstorp Oxo i Nol tillverkas ämnen som används vid tillverkningen av mjukgörare till
plaster och ämnen för lack- och färgindustrin. Företaget Nouryon i Bohus tillverkar väteperoxid och
kemikalier. Vid bergtäkt i Stora viken produceras bergmaterialprodukter för bygg- och
anläggningsmarknaden, samt även asfalt och betong. Brytning av berg sker genom sprängning.
Verksamheterna omfattas av Sevesodirektivet, vilket gäller i Sverige genom Lag om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Enligt Sevesodirektivet ska
riskhanteringsavstånd upprätthållas mellan verksamheter där kemikalier lagras eller hanteras där
konsekvenserna vid en olycka kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada på människa utanför
verksamhetsområdet. Riskhanteringsavståndet utgår från fastighetsgränsen eller annan gräns för
verksamhetsområdet. I område inom 100 meter från sådan gräns bedöms inte finnas möjlighet, annat
än undantagsvis, för etablering av ny bebyggelse för annat ändamål än industri, eller annan
verksamhet eller bebyggelse där människor inte vistas under längre tid. För ändrad markanvändning
eller bebyggelse utanför, men i anslutning till, zon på 100 meter ska riskanalys föregå planläggning
och bygglov.
Enligt 3 kap 6 § i förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) ska kommunen ta fram en plan
för räddningsinsatser för sådana verksamheter som omfattas av skyldigheten att upprätta en
säkerhetsrapport enligt 10 § av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor. För Nouryon som har den högre kravnivån finns en sådan plan.
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2.3 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken. Normerna beskriver
den lägsta miljökvalitet för luft, mark och vatten som gäller inom ett visst geografiskt område. MKN
är ett av många styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen. MKN finns för vattenkvalitet, föroreningar i
utomhusluft, fisk- och musselvatten samt för utomhusbuller.
MKN för utomhusbuller är inte tillämpliga i Ale kommun. Även om kommunen inte berörs av
bullerförordningen beskrivs var infrastrukturen innebär problem med buller. Vidare behöver risken för
vibrationer för bebyggelse nära järnväg beaktas i planeringen.

Vatten

MKN anger vilken miljökvalitet som ska uppnås i vattenförekomsterna (vattendrag, sjöar,
grundvatten) och vid vilken tidpunkt den senast ska vara uppfylld. MKN anger en miniminivå. En
vattenförekomst får inte påverkas av en verksamhet på ett sådant sätt att kvaliteten blir sämre än vad
som anges i normen. Genom normerna ställs krav på ekologisk och kemisk kvalitet i ytvatten, och
krav på kemisk kvalitet och vattentillgång för grundvatten. Den kemiska statusen kan antingen sättas
till god eller uppnår ej god. På grund av atmosfäriskt nedfall av kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PBDE, ingår i flamskyddsmedel) uppnår inte någon vattenförekomst i Sverige god
kemisk status. Ekologisk status i ytvatten baseras på bedömning av tre grupper av kvalitetsfaktorer:
biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska (t ex vandringshinder, bottenstruktur).
I Ale kommun finns 24 vattenförekomster som har fastställda MKN, varav 3 sjöar, 2
grundvattenförekomster och 20 vattendrag som är sammanställda i tabell 1. Kvantitativ status för
grundvattenförekomsterna har klassats som god.
Vattenförekomst

Statusklassning (2016-2021)
Ekologisk

Kemisk

Grönån - mynningen till Skepplanda

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Göta älv - förgreningen med Nordre älv till
Säveåns mynning

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Göta älv - Älvängen till förgreningen med
Nordre älv

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Sköldsån - gren från Ormaberget

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Ryksbäcken

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Hållsdammsbäcken

Vattendrag

god

uppnår ej god

Grönån - uppströms Söråns anslutning

Vattendrag

otillfredsställande

uppnår ej god

Snäckebäcken och Stora Sandsjön

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Forsån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Bäck från Hundsjön

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Röbackaån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Rämneå

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Bäck från Surtesjön

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Sörån / Slereboån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god
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Grönån - Skepplanda till Sörån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Mollsjön med bäck

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Göta älv - Slumpåns mynning till Älvängen

Vattendrag

otillfredsställande

uppnår ej god

Hålsjön med bäck

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Sköldsån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Surtesjön

Sjö

måttlig

uppnår ej god

Tinnsjön

Sjö

måttlig

uppnår ej god

Vanderydsvattnet

Sjö

måttlig

uppnår ej god

Diseröd Södra

Grundvatten

God

Kilanda-Kåretorp

Grundvatten

God

Tabell 1 Statusklassning av vattenförekomster

Planläggningen ska medverka till att miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet uppfylls. Vid
prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker för utsläpp och
läckage till vatten. Vid anläggning av enskilda avloppsanläggningar ställer kommunen krav på hög
skyddsnivå i en stor del av kommunen. Förorenade områden och deponier är kartlagda och
uppmärksammas vid planering.
En typ av vandringshinder för fisk utgörs av dämmen. I Hältorpssjön och Surtesjön med tillhörande
vattensystem finns dämmen. För att förändra dessa vandringshinder krävs miljödomar. En nationell
plan för att uppnå moderna villkor för vattenkraften har antagits. Planen innebär att befintliga
regleringar i vattenförekomster kommer att miljöprövas under ca 20 år med början 2022. Både
Hältorpssjön och Surtesjön är anmälda till planen.
Vattendelegationen beslutar om MKN för vatten. Statusklassningen finns i VISS (Vatteninformation
Sverige). Senaste statusklassningen är från 2016. Ny statusklassning håller på att tas fram för perioden
2021-2027 och har varit ute på samråd under våren 2021.

Fisk- och musselvatten

I kommunen omfattas endast ett vattendrag av denna MKN. Grönån ifrån mynningen till Göta älv upp
till Hålanda inklusive Sörån är ett laxfiskevatten för vilket MKN gäller. Syrehalten har tidvis
underskridit gränsvärdet och vattendraget är därmed särskilt känsligt för ytterligare belastning av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.

Luft

MKN för luft finns för elva olika luftföroreningar, av vilka kväveoxider och partiklar PM10 är svårast
att klara. MKN överskrids inte i kommunen och även miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras.
Luftkvaliteten bedöms utifrån mätningar eller beräkningar längs trafikerade vägsträckor. Vid den
senaste mätningen, som gjordes i Bohus 2014, sågs en liten risk för att partikelhalten kan överskrida
normen. En liten förhöjning av kväveoxidhalten finns längs E45 och vissa vältrafikerade vägar. Intill
dessa bör bostadshus, skolor och förskolor undvikas. Vid förtätning bör istället andra typer av
byggnader placeras närmast trafiklederna och utformas så att de kan skydda innanförliggande
bostäder.
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2.4 Tillväxtmål och teknisk infrastruktur

Översiktsplanens tillväxtmål kräver investeringar i samhällsservice och att infrastrukturen byggs ut. På
lång sikt kan samhällsvinster bli effekten av utbyggnaden, både ekonomiskt och genom att nya
bostäder, service, arbetsplatser och ny infrastruktur skapas. Tillväxten måste dock vara i balans med
infrastrukturens totala kapacitet och möjliga utbyggnadstakt. All utbyggnad av infrastruktur kräver
även tidiga planeringsinsatser.
Kommunen finansierar i huvudsak utbyggnad av samhällsservice. När det gäller infrastruktur så sker
finansieringen av denna ofta tillsammans med marknaden. Utbyggnad av större infrastruktursatsningar
kan påverkas av flera faktorer, som till exempel svängningar i konjunktur och parters olika möjlighet
att investera tidigt i exploateringsprojekt. Exploateringsvinster täcker inte alltid kostnader, vilket kan
vara ett faktum när tidigare industrimark ska omvandlas, eller när det krävs större
infrastrukturutbyggnad i samband med att ny mark tas i anspråk.

2.5 Kompletterande utredningar

Översiktsplanen presenteras digitalt, vilket innebär möjlighet att kontinuerligt uppdatera och
komplettera översiktsplanen med underlag som utgör grund för strategisk planering, men även för
detaljplanering, tillstånd, och lov.
Utredningar som pågår
• Skyfallskartering för orterna Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Alvhem och
Skepplanda
• Naturvårdsprogram, LONA-bidrag, klart 2022
Utredningar åtgärdsvalstudie (ÅVS) Trafikverket
•
•
•
•

Broläge Göta älv
Förbifart Skepplanda, planerad 2021/22
Förbifart Älvängen
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder väg 1968

Utredningar som föreslås
• Vattenplan
• Lokaliseringsutredning för verksamhetsmark
• Jordbruksmarkskartering, tillsammans med LRF
• Klimatanpassningsplan
• Grön- och blåplan – för grönstruktur och vatten
• Handlingsplan, förorenade områden
• Trafikstrategi, inklusive cykel och gång
• Reservvattentäkt
• Handlingsplan för VA
• Materialförsörjningsplan
• Uppdatering av vindbruksplan
• Livsmedelsförsörjning
• Bostadsförsörjningsstrategi, uppdatering
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2.6 Orter och utveckling

Denna del beskriver och visar hur mark, vatten och bebyggelse i Ales orter föreslås användas,
utvecklas och bevaras. Ale kommun innehåller orter med sinsemellan olika karaktär, storlek och
förutsättningar. De naturgivna förutsättningarna med älven, odlingslandskapet och skogen har varit
basen för det tidiga näringslivet, som också kan avläsas i bebyggelsen. Vid riksgränsen Göta älv fanns
gränshandel och när järnvägen byggdes ut gavs förutsättningar för bruken och industrierna. Bohus har
varit och är en viktig knutpunkt för kommunikation, med farled, väg och järnväg. I de inre delarna av
Ale finns odlingslandskapet med kyrkbyar och gårdsbebyggelse som har anor sedan järn- och
bronsålder vilket fortfarande kan skönjas i Skepplanda. Kyrkbyarna Nödinge och Skepplanda byggdes
ut med framför allt fler bostäder mellan 1965-1975. Satsningen på väg och järnväg, där Ale fått fem
pendeltågsstationer, har bidragit till de senaste årens tillväxt. E45 med transportmöjligheter och
skyltlägen är attraktivt för näringslivets utveckling.
För orterna med pendeltågsstationer Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen planeras förtätning och
det möjliggörs att i stationsnära läge få en mer koncentrerad bebyggelse. Aktiva bottenvåningar och
flexibelt samutnyttjande bidrar till en levande stadskänsla, som också kan medverka till ökad trygghet
och skapa nya mötesplatser. Med ett varierat bostadsutbud som är markeffektivt kan människor leva
och verka nära sina hem. På lite längre sikt kan ny mark tas i anspråk öster om Surte och Bohus, i
Nödinges södra delar, inom Brandsbobergen i Nol och öster och norr om Älvängen.
Alafors, Alvhem, Skepplanda och Hålanda förtätas framför allt med de bebyggelsetyper som saknas
på orterna idag och som också ger förutsättningar för flexibla mötesplatser och aktivitet. Bebyggelsen
kan kompletteras med varierade boendeformer i Starrkärr, Kilanda och Ryd.
Kulturvärden finns på alla orter, till exempel Alafors fabriker, Alvhems kungsgård, kyrkorna och
fornlämningsmiljöer som visar odlingslandskapets gårds- och bybebyggelses kontinuitet sedan
bronsåldern. I framtida utveckling bör hänsyn tas till de ortsspecifika kulturarven. Kulturmiljö av
riksintresse och jordbruksmark begränsar möjlig utbyggnad i Skepplanda. Utredningsområde för
bostäder föreslås delvis inom riksintresse, söder om Skepplanda. Alvhem föreslås förtätas öster om
E45 för att utnyttja närheten till tågstoppet i Lödöse.
Vättlefjäll, Risveden, ett stort antal naturreservat och Göta älv är skyddade för friluftsliv och
naturvård. Göta älv är dricksvattentäkt, och ett vattenskyddsområde är preliminärt utpekat.
Grönområden nära orterna ska i samband med fortsatt planering säkerställas för vardagslivets behov,
klimatanpassning och biologisk mångfald. Grönområden mellan och i orterna kan tjäna flera syften
samtidigt genom att utformningen anpassas så att naturen kan skyddas, och samtidigt användas för till
exempel vardagsmotion, lek, vandring och cykling. Småbåtshamnarna i Surte och Bohus föreslås
utvecklas på sätt så att rekreationsmöjligheterna och kontakten med älven stärks. Jennylund i Bohus
föreslås utvecklas för aktiviteter och evenemang.
Näringslivet kan utvecklas genom att i första hand utnyttja redan befintlig verksamhetsmark. Nya
verksamhetsområden föreslås i Alvhem, Grönnäs, Alafors och Häljered samt i riksintressen i Bohus,
vid Osbacken, öster om Skepplanda och norr om Älvängen. Handeln i orterna och verksamhetsmarken
nära pendelorterna ska stärkas och bevaras.
Bohus är en knutpunkt för kommunikation, där Jordfallsbron på sikt behöver kompletteras. En ny
broförbindelse över älven pekas ut norr om Nol och möjliggör en framtida länk mellan E20, E45 och
E6. Alingsåsvägen ska åtgärdas för att bidra till en förbättrad trafiksäkerhet och för att förbättra
kommunikationen till Lerum och Alingsås i öster. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås även
mellan Grönnäs, Skepplanda, Hålanda och Nygård. En ny förbindelse öster om Älvängen kan binda
samman Alingsåsvägen med E45 och samtidigt vara stommen i ytterligare utveckling av orten
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2.7 Pågående användning
Tätort - Mångfunktionell bebyggelse. Omfattar bostäder, offentlig service, centrumfunktioner och
övriga verksamheter och aktiviteter som kan samexistera med bostäder.

Jordbruksmark - Jordbruksmark som är bidragsberättigad i enlighet med EU:s regelverk.
Natur - Sammanhängande naturområde med inslag av öppen mark och vatten. Risveden, Alefjäll och

Vättlefjäll ingår i GRs gröna kil Vättlefjäll-Risvedenkilen. Inom området finns de flesta av
kommunens naturreservat (se karta Natur- och kulturmiljövärden/Naturreservat). Risveden är
riksintresse Natur och Risveden och Vättlefjäll är riksintresse Friluftsliv.

Tätortsnära natur - Naturområden mellan och i anslutning till orterna som ska värnas till gagn för
människor, djur och den biologiska mångfalden. Naturområden har klimatreglerande funktion och kan
ha olika användningssätt som till exempel park, lekplats, dagvattenhantering, men även innehålla
kommunikation mellan orterna.

Verksamheter - Verksamhets-/industrimark utanför tätort.
Teknisk anläggning - Ställverk, pumpstation el liknande.
Begravningsplats
Rekreationsanläggning – Rekreationsanläggning, exempelvis fotbollsplan, golfbana eller

kommunal badplats utanför tätort.
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2.8 Föreslagen markanvändning

Denna karta visar mark som idag inte är ianspråktagen för bebyggelse och som föreslås som
utbyggnadsområden. Områdena är uppdelade mellan utvecklingsområden och utredningsområden.

Tätort - Tätorter innehåller per definition många olika funktioner, inte bara byggnader som
innehåller bostäder, verksamheter, kommunal och kommersiell service utan också parker,
naturområden, lekplatser och vattenmiljöer. Även begravningsplatser ryms inom begreppet tätort. Vid
en detaljplaneprövning avgörs om och i så fall hur marken ska nyttjas.
Utvecklingsområde tätort - Tidshorisont: Kort och medellång sikt, 1 – 20 år

Här har i tidigare skede bedömts vara lämpligt att låta tätorten växa. Det är dock viktigt att
uppmärksamma att all byggnation inom området ska föregås av planläggning och att hela det utpekade
området inte nödvändigtvis kommer att tas i anspråk för bebyggelse.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett
krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

Utredningsområde tätort - Tidshorisont: Lång sikt, 20 – 30 år

Inga tidigare utredningar har gjorts utan detta anger en riktning i vilken det bedömts vara önskvärt att
låta tätorten växa. Liksom för utvecklingsområde gäller att utredning av lämplighet prövas i detaljplan
och att det då görs en bedömning av om marken är lämplig att ta i anspråk, för vilket ändamål och i
vilken omfattning.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som utredningsområde inte innebär ett
krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

Mark för verksamheter - Mark för verksamheter som är störande för omgivningen och därför

inte förenliga med bostäder. Det kan vara ytkrävande verksamheter, verksamheter som genererar tung
trafik eller som är störande på grund av buller och lukt. Förutom traditionella industriområden kan det
också vara exempelvis större handelsområden eller sportarenor.

Utvecklingsområde verksamheter - Tidshorisont: Kort och medellång sikt, 1 – 20 år

Här har i tidigare skede bedömts vara lämplig lokalisering för verksamheter. Det är dock viktigt att
påpeka att all byggnation inom området ska föregås av planläggning och att hela det utpekade området
inte nödvändigtvis kommer att tas i anspråk.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett
krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

Utredningsområde verksamheter - Tidshorisont: Lång sikt, 20 – 30 år

Inga tidigare utredningar har gjorts utan detta anger ett lämpligt läge att pröva för verksamheter.
Liksom för utvecklingsområde gäller att utredning av lämplighet prövas i detaljplan.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som utredningsområde inte innebär ett
krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

Utredningsområde broläge - Utredningsområde för ny broförbindelse. Lång sikt.
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Trafikområden - Kartan visar önskad utveckling och komplettering av trafiknätet.
Reservat trafiksäkerhetshöjande åtgärder – Vägsträckning där behov av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder har konstaterats.
• Väg 1968, Alingsåsvägen - Vägen är krokig vilket leder till dåliga siktförhållanden och i långa
stycken saknas gång- och cykelvägar vilket gör att fotgängare och cyklister rör sig i kanten av
vägbanan.
• Väg 1997, Hålanda – Nygård (Lilla Edet) – Vägen är krokig vilket leder till dåliga
siktförhållanden och i långa stycken saknas gång- och cykelvägar vilket gör att fotgängare och
cyklister rör sig i kanten av vägbanan.
• Väg 1972, Starrkärr – Älvängen. I vissa delar behöver vägen kompletteras med gång- och
cykelväg. Inom tätorten bör hastigheten sänkas av hänsyn till närhet till bostadsområde och
skola.
• Väg 1978 och 1979 Grönnäs – Skepplanda – Hålanda – Vägen behöver i delar kompletteras
med gång- och cykelväg.
• Väg 1978 och 1975, planskild korsning behöver utredas.
Vägreservat - Utredningsområden för föreslagen vägdragning.
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2.9 Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden
Utredningsområde tätort Surte/Bohus

Bild 4 Utredningsområde tätort Surte/Bohus.

Utredningsområde för tätorterna Surte och Bohus gränsar till riksintresseområdet Vättlefjäll i öster och
strandskydd i söder. Syftet med riksintresset är att tillgodose behov av område för friluftsliv.
Utredningsområdet är en skogbevuxen bergsslänt. Fördjupade utredningar ska tas fram innan
detaljplan prövas. Utredning ska visa var och i vilken omfattning bebyggelse är lämplig och hur
naturvärden ska säkerställas. Åtkomsten till naturreservatet Vättlefjäll och riksintresset för friluftsliv
ska stärkas. Kompensationsåtgärder ska utföras om naturvärden påverkas.
Områdets läge på västersluttningen innebär att delar av det kan påverkas av buller från E45 och
järnvägen. Bebyggelsens utformning och placering ska ske så risk för störningar minimeras.
Motivering: Surte och Bohus utveckling är starkt begränsad både av topografiska skäl och av
riksintressen för kommunikationer, naturvård och friluftsliv. Tätortsnära grönområde mellan Bohus
och Surte kan bli en förbindelselänk och stärka åtkomsten till Vättlefjäll, samtidigt som nya bostäder
kan tillkomma i ett attraktivt läge.
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Utvecklingsområde verksamheter Bohus

Bild 5 Utvecklingsområde verksamheter Bohus.

Utvecklingsområdet norr om kemisk industri i Bohus omfattas av strandskydd och riksintresse för
kommunikationer, naturvård och friluftsliv. Syftet med riksintresset kommunikationer är att säkerställa
väg, järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell vikt. Riksintresset vid Göta och Nordre älvs
dalgångar avser naturvård och friluftsliv. Området påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för
Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för
Göteborgsområdet. Intilliggande kemisk industri omfattas av Sevesolagstiftning, som syftar till att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Området är sedan lång tid ianspråktaget som industrimark. Nuvarande markanvändning är parkering
och tekniska anläggningar. Området är förorenat och översvämningsrisk föreligger. Detaljplan saknas.
Vid tillståndsprövning av nya verksamheter krävs att utformningen av dessa görs så att läckage och
andra utsläpp till Göta älv förhindras. Området ska säkras mot översvämning. Kontakten med älven
för naturvård och friluftsliv ska säkerställas i samband med planering.
Motivering: Området är redan ianspråktaget för verksamheter och ägs av intilliggande kemisk
industri. På lång sikt är det ett möjligt läge för till exempel kommunikationer, som omlastning mellan
olika trafikslag och annan lämplig verksamhet. Riksintressen och preliminärt vattenskyddsområde ska
särskilt beaktas vid fortsatt planering. Framtida planering och byggnation av området kan förbättra för
naturvård och friluftsliv och samtidigt ge platsen skydd för översvämningar.
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Utvecklingsområde tätort Nödinge

Bild 6 Utvecklingsområde tätort Nödinge.

Utvecklingsområde för bostäder i anslutning till tätorten i Nödinge, för vilket detaljplanläggning
pågår. Området gränsar till bäck med riksintresse för naturvård och strandskydd. Naturvärden,
fornlämningar och kulturvärden i området ska beaktas. Området ingår i preliminärt
vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Området gränsar i väster mot E45 och järnvägen. På dessa leder transporteras farligt gods. Vid
planläggningen ska Länsstyrelsens policy för Riskhantering i detaljplaneprocessen följas. Bostäder
placeras och utformas så att påverkan av buller och förorenad luft från trafiklederna minimeras.
Närmast E45 kan avskärmande byggnader som ger skydd åt bostäder uppföras.
Motivering: Planläggning pågår.
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Utredningsområde tätort Hållsdammsbäcken 1 och Hållsdammsbäcken 2

Bild 7 Utredningsområde tätort Nödinge.

Utredningsområden på var sida om Hållsdammsbäcken vilka innehåller gles villabebyggelse invid
odlingslandskap. Hållsdammsbäcken har strandskydd och omfattas av riksintresse för naturvård.
Områdenas södra delar omfattas av riksintresse för friluftsliv. Hållsdammsbäcken ingår i preliminärt
vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Utredningsområdenas närhet till Hållsdammsbäcken
gör att marken i området delvis är skredkänslig.
Förtätning av bebyggelsen längs Granåsvägen och Bräckans väg möjliggörs. I de delar som berörs av
riksintresset ska syftet säkerställas och inget intrång ska ske i strandskyddet. Fördjupade utredningar
ska tas fram, innan förtätning prövas. Kompensationsåtgärder är ett krav om naturvärden påverkas.
Hållsdammsbäcken är för närvarande det enda vattendrag i kommunen som uppnår god ekologisk
status. Bäcken ligger mellan de två utredningsområdena. Förtätning får inte leda till att status i bäcken
försämras.
Motivering: Förtätning av befintlig bebyggelse prövas i anslutning till befintliga vägar. Intrånget i
riksintresset innebär möjlig förtätning genom att lucktomter i anslutning till befintlig bebyggelse kan
tas i anspråk. Strandskyddsområdet ska inte påverkas. Skredrisk kan säkras i samband med att ny
bebyggelse uppförs.
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Utredningsområde tätort Brandsbobergen

Bild 8 Utredningsområde tätort Brandsbobergen.

Utredningsområde som består av skogbevuxen kuperad terräng öster om Nol. Området påverkas av
preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Utredningar har gjorts tidigare, men då bedömdes
exploatering inte möjlig. Kostnader för teknisk infrastruktur var ett av de skäl som angavs. Fördjupade
utredningar ska tas fram innan ny bebyggelse prövas. Bebyggelsens omfattning ska utformas så att
förhöjda naturvärden och friluftsvärden görs åtkomliga för alla. Kompensationsåtgärder är ett krav om
naturvärden påverkas.
Motivering: Utredningsområde för bostäder på lång sikt. Angöring från Nödinge och Alafors.
Möjliggör koppling till natur och rekreationsområde för alla.
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Utredningsområde verksamheter Alafors

Bild 9 Utredningsområde verksamheter Alafors.

Utredningsområdet utgörs delvis av skogbevuxen kuperad terräng intill befintligt verksamhetsområde.
Kulturmiljövärden och rekreationsvärden beaktas. Området påverkas av preliminärt
vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Fördjupade utredningar ska tas fram, innan ny bebyggelse prövas.
Motivering: Utredningsområde för verksamheter på lång sikt. Kuperad terräng, väganslutning från
Alafors.
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Utredningsområde broläge

Bild 10 Utredningsområde broläge Nol.

Utredningsområdet för broförbindelse påverkar flera riksintressen som kommunikationer, friluftsliv,
naturvård och omfattas även av strandskydd. Syftet med riksintresset kommunikationer är att
säkerställa väg, järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell och internationell vikt.
Riksintresset vid Göta och Nordre älvs dalgångar avser naturvård och friluftsliv. Utredningsområdet
påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv (GÄVSO). Syftet med vattenskyddsområdet
är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Närliggande anläggningar hörande till
kemisk industri omfattas av Sevesolagstiftning, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor.
Trafikverket har uppmanat Kungälvs och Ale kommuner att enas om var ett tänkbart läge för ny
förbindelse över Göta älv kan vara lämplig. Enighet mellan kommunerna råder om att utreda ett läge i
höjd med Nol och Diseröd. Påverkan på riksintressen får utredas och avvägas i förhållande till bedömd
nytta av ny förbindelse i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.
Hältorpsån ingår i vattenförekomsten Sköldsån och mynnar i Alafors i kanten av utredningsområdet
för bro. Vattendragets ekologiska status är klassad till måttlig bland annat beroende på att dämmet vid
Hältorpssjöns utlopp utgör vandringshinder. Förekomst av lax och havsöring är dokumenterad
nedströms dämmet. Sjösystemet är anmält till Nationella planen för moderna miljövillkor för
vattenkraften. Utredning för ny älvförbindelse ska beakta att vattenkvaliteten i Hältorpsån i och nära
mynningen inte påverkas negativt. Hänsyn ska också tas till GÄVSO.
Motivering: En ny förbindelse över älven är en förutsättning för en robust infrastruktur och en viktig
del i utvecklingen av kommunens och regionens övergripande trafikstruktur. De intrång som kan följa
i riksintressenas värden bedöms därför vara skäliga. Trafikverket har i åtgärdsvalsstudien för
Jordfallsbron 2019 påpekat att Kungälvs och Ale kommuner tillsammans bör peka ut ett önskat läge
för ny förbindelse över älven. Ale och Kungälvs kommuner är överens om att det är lämpligt att
Trafikverket utreder möjligt läge för ny förbindelse över älven i närheten av Nol och Diseröd.
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Utredningsområde verksamheter Osbacken

Bild 11 Utredningsområde verksamheter Osbacken

Utredningsområdet för verksamheter påverkar flera riksintressen som kommunikationer, friluftsliv,
naturvård och omfattas av strandskydd. Syftet med riksintresset kommunikationer är att säkerställa
väg och järnväg av nationell och internationell vikt. Riksintresset vid Göta och Nordre älvs dalgångar
avser naturvård och friluftsliv. Utredningsområdet påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för
Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för
Göteborgsområdet. Befintlig skjutbana inom området innebär att marken sannolikt är förorenad.
Verksamheter i anslutning till befintligt planlagt verksamhetsområde, föreslås på grund av närhet till
av- och påfart till E 45 och de stabila grundförutsättningarna. Området gränsar till både järnväg och
E45 där farligt godstransporter förekommer. Fördjupade utredningar ska tas fram, innan ny bebyggelse
prövas. Kompensationsåtgärder är ett krav om naturvärden påverkas.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Utredningsområdet ligger mellan järnväg och trafikled i anslutning
till trafikmot och Osbackens verksamhetsområde Norr om föreslaget verksamhetsområde finns
kulturmiljö och vikingagård, där särskilda satsningar gjorts och där frilufts- och naturvärden kan
stärkas ytterligare. Verksamhetsområdes läge är särskilt lämpligt för näringar som kräver god logistik
och stabila grundförhållanden.
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Utvecklingsområde verksamheter Häljered

Bild 12 Utvecklingsområde verksamheter Häljered

Utvecklingsområde för verksamheter. Planläggning pågår i områdets södra del. Gränsar till
riksintresse för kommunikationer. Syftet med riksintresset kommunikationer är att säkerställa väg av
nationell vikt. Utvecklingsområdet påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet
med vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Utvecklingsområdet i anslutning till väg E45 ger goda transportmöjligheter, och är lämpligt att pröva
för markanvändningen verksamheter. Området har närhet till kraftledning.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Logistiskt är läget bra för verksamheter. Kan utformas så att det inte
stör riksintresset eller området för kraftledning.
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Utvecklingsområde tätort Älvängen

Bild 13 Utvecklingsområde tätort Älvängen

Område för tätortsutveckling på lång sikt. Arbete med fördjupad översiktsplan pågår. Inom området
finns förutsättningar för ny ringled som kan få regional betydelse. Avrinningsområde påverkas av
preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Deponi Valås finns inom utredningsområdet.
Jordbruksmark kan komma att tas i anspråk, men möjlighet till bostadsförsörjning, ny
verksamhetsmark och ny förbindelselänk bedöms vara av stort allmänt intresse. Lokalisering av
motorbana och övriga intressen avvägs i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Bebyggelsens
omfattning ska utformas så att naturvärden och friluftsvärden kan göras åtkomliga för alla.
En miljöteknisk markundersökning av deponi Valås behöver genomföras.
Motivering: Tätortsutveckling med både bostäder och verksamheter på lång sikt. Ny förbindelselänk
mellan Alingsåsvägen och E 45 möjliggörs. Möjliggör koppling till natur och rekreationsområde.
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Utredningsområde förtätning Starrkärr

Bild 14 Utredningsområde tätort Starrkärr

Utredningsområde för förtätning av bostäder intill nuvarande vägnät och bebyggelse.
Avrinningsområde påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med
vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Hänsyn ska tas till kulturmiljö- och naturvärden. Jordbrukets intressen ska beaktas. Fördjupade
utredningar ska tas fram, innan ny bebyggelse prövas.
Motivering: Förtätning med ny bebyggelse i anslutning till nuvarande bebyggelse, för att stärka byn
och landsbygdens gårds- och villabebyggelse med alternativa boendeformer.
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Utvecklingsområde verksamheter Krokstorp

Utvecklingsområde

Bild 15 Utvecklingsområde verksamheter Krokstorp

Utvecklingsområdet för verksamheter påverkar flera riksintressen som kommunikationer, friluftsliv,
och naturvård samt ligger intill Grönån vilken har strandskydd. Syftet med riksintresset
kommunikationer är att säkerställa väg, järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell vikt.
Området ligger mellan tre stora kommunikationsleder med farligt godstransporter. Riksintresset vid
Göta och Nordre älvs dalgångar avser naturvård och friluftsliv. Avrinningsområde påverkas av
preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Området består till stora delar av jordbruksmark.
Kompensationsåtgärder är ett krav om naturvärden påverkas.
Grönån är ett laxfiskevatten och för ån gäller miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Syrehalten har tidvis underskridit gränsvärdet och ån är känslig för belastning av näringsämnen och
syreförbrukande ämnen. Utvecklingsområdet ligger utanför strandskyddat område. Tillståndsprövning
för nya verksamheter ska särskilt beakta att utsläpp eller läckage till Grönån förhindras.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Angränsar till redan ianspråktagen verksamhetsmark. Tätortsnära
område som är avgränsat av E45 och med närhet till trafikmot.
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Utredningsområde verksamheter Hamnen

Utredningsområde

Bild 16 Utredningsområde verksamheter Hamnen

Utredningsområdet för verksamheter påverkar flera riksintressen som kommunikationer, friluftsliv,
naturvård och ligger intill Grönån som har strandskydd. Syftet med riksintresset kommunikationer är
att säkerställa väg, järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell vikt. Området ligger mellan
stora kommunikationsleder med farligt godstransporter och gränsar till ett verksamhetsområde och ett
trafikmot vid E 45. Riksintresset vid Göta och Nordre älvs dalgångar avser naturvård och friluftsliv.
Avrinningsområde påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med
vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Området består till
stora delar av jordbruksmark. Kompensationsåtgärder är ett krav om naturvärden påverkas.
Grönån är ett laxfiskevatten och för ån gäller miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Syrehalten har tidvis underskridit gränsvärdet och ån är känslig för belastning av näringsämnen och
syreförbrukande ämnen. Utvecklingsområdet ligger utanför strandskyddat område. Tillståndsprövning
för nya verksamheter ska särskilt beakta att utsläpp eller läckage till Grönån förhindras.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Angränsar till redan ianspråktagen verksamhetsmark. Tätortsnära
område som är avgränsat av E45 och med närhet till trafikmot.
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Utredningsområde verksamheter Grönnäs

Bild 17 Utredningsområde verksamheter Grönnäs

Utredningsområdet för verksamheter ligger intill riksintressen för kommunikationer, och inom
riksintresseområde för Göta älv. Syftet med riksintresset kommunikationer är att säkerställa väg,
järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell vikt. Området ligger på båda sidor intill E45 som är
kommunikationsled med farligt gods. Riksintresset vid Göta och Nordre älvs dalgångar avser
naturvård och friluftsliv. Avrinningsområde påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv.
Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Öster
om E45 finns förorenad mark, vid före detta bensinstation. Området består till stora delar av
jordbruksmark.
Fördjupade utredningar ska tas fram, innan ny bebyggelse prövas.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Strategiskt läge för verksamheter på lång sikt.
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Utvecklingsområde Alvhem, verksamheter

Bild 18 Utvecklingsområde verksamheter Alvhem

Utveckling verksamhetsområde åt väster mellan järnväg och befintligt område. Järnvägen är av
riksintresse för kommunikationer. Utvecklingsområdet påverkas av preliminärt vattenskyddsområde
för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för
Göteborgsområdet. Området gränsar direkt till järnvägen där farligt godstransporter förekommer.
Motivering: Möjliggör utveckling av befintligt område för verksamhet.

Utredningsområde förtätning Alvhem

Bild 19 Utredningsområde förtätning Alvhem

Förtätning av befintlig bebyggelse möjliggörs vid nuvarande vägnät. Utredningsområdet påverkas av
preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen. Fornlämningar i området beaktas. Fördjupade utredningar ska
tas fram, innan förtätning prövas. Lilla Edet föreslår utbyggnad intill stationsområdet Lödöse södra
och möjlighet till utbyggnad av trafikmot ska beaktas.
Motivering: Närhet till pendeltågsstation, Lödöse södra ger goda möjligheter för kollektiva
transporter. Förtätning av befintlig bebyggelse prövas i anslutning till befintliga vägar. Huvudsakligen
vid så kallade lucktomter invid befintlig bebyggelse.
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Utredningsområde verksamheter Skepplanda 1

Utredningsområde 1

Bild 20 Utredningsområde verksamheter Skepplanda 1

Utredningsområdet för verksamheter mellan Skepplandavägen och väg 1979. Området är del av
odlingslandskapet Grönåns dalgång och ingår i riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset
omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar gårds- och
bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. Väster om föreslaget utredningsområde rinner Forsån,
där vattendragets omgivande lövskog utgör unika naturvärden. Vattendraget inbegriper viktiga
lekbottnar för lax och öring. Forsån utgör även häckningslokal för forsärla och strömstare. Området
har stort betydelse för friluftslivet. Området ligger inom preliminärt vattenskyddsområde för Göta Älv.
Grönån är ett laxfiskevatten och för ån gäller MKN för fisk- och musselvatten. Syrehalten har tidvis
underskridit gränsvärdet och ån är känslig för belastning av näringsämnen och syreförbrukande
ämnen. Utredningsområdet ligger utanför strandskyddat område. Tillståndsprövning för nya
verksamheter ska särskilt beakta att utsläpp eller läckage till Grönån förhindras.
Delar av odlingslandskapet är sedan tidigare detaljplanerat för industri och i viss omfattning
exploaterat. Riksintresset påverkas av planförslaget genom att delar av återstående åkermark föreslås
för vidare utbyggnad av verksamhetsområdet, samt genom förslag till lokalisering av nytt vägområde.
Då öppet odlingslandskap tas i anspråk kommer landskapsbilden och kontakten mellan samhälle och
dalgången påtagligt påverkas.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Utredningsområdet för verksamheter mellan befintligt
verksamhetsområde och väg, bör enligt kommunens mening därför kunna övervägas. I den
åtgärdsvalsstudie som är planerad för trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska påverkan på riksintressena
avvägas.
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Utredningsområde verksamheter Skepplanda 2

Utredningsområde 2

Bild 21 Utredningsområde verksamheter Skepplanda 2

Utredningsområde för verksamheter mellan Skepplandavägen och befintligt verksamhetsområde.
Området är del av odlingslandskapet Grönåns dalgång och ingår i riksintresse för kulturmiljövården.
Riksintresset omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar
gårds- och bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. Området ligger inom preliminärt
vattenskyddsområde för Göta Älv.
Delar av odlingslandskapet är sedan tidigare detaljplanerat för industri och i viss omfattning
exploaterat. Riksintresset påverkas av utredningsområdet genom att delar av återstående åkermark
föreslås för vidare utbyggnad som verksamhetsområde, samt genom förslag till lokalisering av nytt
vägområde. Då öppet odlingslandskap tas i anspråk kommer landskapsbilden och kontakten mellan
samhälle och dalgången påtagligt påverkas.
Utredningsområdet är närbeläget Grönån, men gränsar inte till denna. Grönån är ett laxfiskevatten och
för ån gäller MKN för fisk- och musselvatten. Syrehalten har tidvis underskridit gränsvärdet och ån är
känslig för belastning av näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Tillståndsprövning för nya
verksamheter ska särskilt beakta att utsläpp eller läckage till Grönån förhindras
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat.
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Utredningsområde tätort Skepplanda

Bild 22 Utredningsområde tätort Skepplanda

Utredningsområde för tätort föreslås söder om Skepplanda. Området innehåller naturmark och
enstaka gårds- och bostadshus. Området ingår i riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset
omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar gårds- och
bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern, järnåldersgravfält, fossila åkrar, länets största
hällristning vid Vadbacka, Skepplandakyrka i dominerande läge med medeltida delar, kvarnar vid
Forsån, stenvalvsbro, gästgiveri och prästgård.
Föreslaget utredningsområde kommer att göra fysiskt intrång i utpekade kulturhistoriska miljöer. Hur
de kulturhistoriska miljöerna kan komma att påverkas beror på hur bebyggelsen planeras och på
bedömningen av kulturvärdena. En kulturhistorisk analys och bedömning bör göras för hela
Skepplanda och innefatta alla utbyggnadsområden. En sådan utredning kan ta ett helhetsgrepp om den
värdefulla kulturmiljön och ge svar på viktiga sammanhang och objekt, och om delar av området kan
bebyggas utan att påverka den kulturhistoriska miljön så att värden går förlorade.
Motivering: Utvecklingsmöjligheterna för Skepplanda tätort är ytterst begränsade. På lång sikt
föreslås utredning av kompletterande bostadsbebyggelse, att utföras på ett sådant sätt att det kan vara
förenligt med kulturmiljöintresset. Fördjupade utredningar behöver tas fram innan ny bebyggelse
prövas, och områdets utformning anpassas till fornlämningars influensområde. Utformning och
omfattning av ny bostadsbebyggelse får då avvägas i förhållande till behovet av bostadsförsörjning
och att riksintressets och jordbrukets syften och värden ska beaktas. Kompensationsåtgärder kan
krävas om naturvärden förloras.
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Del 3 STRATEGI OCH RIKTLINJER
3.1 Strategi

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

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

Strategikarta
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3.1.1 Strategin visar vägen

Den första strategin identifierar det behov som kommer finnas för att tillgodose en önskad
befolkningsutveckling med möjligheter för lokal företagsamhet och en välutvecklad samhällsservice.
Planering och kostnader för kommunal service effektiviseras när utbyggnad sker genom förtätning
eller tätortsnära utbyggnad. Förtätning av huvudtätorterna krävs för att samhällsutvecklingen ska bli
ekonomiskt stark genom en effektiv kollektiv- och biltrafik, närhet till arbete och för att begränsa
nyexploatering av värdefull natur- och jordbruksmark.
Genom den andra strategin skapas möjligheterna att fortsätta växa med regionen. Utökad förbindelse
förbättrar mobiliteten i samhället och tillgängligheten för boende och verksamheter.
En ny bro till Kungälv ökar robustheten för förbindelsen över älven.
Den tredje strategin reflekterar de krav som ställs på samhället för att bland annat möta
klimatförändringar.
En välplanerad grönstruktur är nödvändig för att exempelvis omhänderta framtida ökade regnmängder,
möjliggöra spridningscentra för djur och växter, och bidra till en god folkhälsa.
En hållbar och robust omgivning är kärnan i den fjärde strategin. En etablerad och hållbar
jordbruksverksamhet krävs för att lokalt och nationellt öka självförsörjningsgraden. Jordbruksverksamheten ska följa befolkningsutvecklingen och tillkommande behov av arbetskraft.
Klimatförändringar kommer kräva anpassning av jordbruket där en etablerad, lokal kunskap är
betydelsefull. Ales naturområden ska värnas för att inte riskera att permanent förstöra värdefulla
ekosystem.
Den femte strategin handlar om att identifiera älvens betydelse och påverkan för Ales långsiktiga
samhällsplanering. Det krävs därmed att Ale kartlägger och begränsar riskerna kopplat till älvens
status och framtida vattennivåer.
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3.2 Bostäder och byggande - i tätort och på landsbygd

Med starka orter och en levande landsbygd ska Ale erbjuda varierade och attraktiva möjligheter till
boende för alla åldrar, olika slags hushåll och livsstilar. Utformning av bebyggelse, mötesplatser och
grönstruktur ska främja gemenskap och trygghet, och erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga
och hälsosamma val i vardagen.
När förutsättningar för nya verksamheter och bostäder skapas tas även befintliga värden tillvara och
utvecklas. Ny bebyggelse med god gestaltning kompletterar och förstärker kulturmiljövärden och tar
vara på områdens särdrag och kvaliteter. I all planering och utförande eftersträvas också ett minskat
resursbehov och en god samhälls- och kommunalekonomisk hushållning.

Riktlinjer
Generellt
•

Ny bebyggelse lokaliseras så att det stärker områdens möjlighet till handel och service och
förstärker underlag för kollektivtrafik, så att behovet av transporter som belastar miljön
minimeras.

•

Projekt inom existerande ortsstrukturer prioriteras – under förutsättning att de kan generera
ett tillräckligt stort tillskott av bostäder i förhållande till de resurser som krävs för planeringsoch genomförandeprocesser.

•

Vid anvisning av kommunal mark bör kompletterande bebyggelse eftersträvas, för att varje
ort ska ha en variation i bostäder och upplåtelseformer.

•

Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.

•

Vid förtätning i tätorterna, inom områden för möjlig centrumutveckling, ska förutsättningar för
aktiva bottenvåningar säkerställas i detaljplan för att främja levande orter genom utveckling av
handel, verksamheter och samhällsservice.

•

Behovet av mötesplatser på allmän plats beaktas i all planläggning.

•

Goda förutsättningar för solljus, skugga och ett bra mikroklimat ska säkerställas för förskoleoch skolgårdar samt innergårdar vid flerbostadshus.

•

Vid planläggning bör möjlighet att knyta odlingsyta till lägenheter, skolor och förskolor
undersökas.

•

Bebyggelse ska planeras och utformas så att riktvärden för buller och krav på dagsljusvärden i
bostäder uppfylls.
För bostadsförsörjning för en växande befolkning, se Bostadsförsörjningsprogram.

Bostäder
•

Bostäder med olika storlek, utformning och upplåtelseformer ska blandas med service och
arbetsplatser. Möjlighet till kvarboende och att integrera särskilda boendeformer för äldre,
gruppbostäder och bostäder med särskild service ska alltid beaktas.

•

I bostäders närhet ska finnas tillgång till grönområde av hög kvalitet.

•

När nya bostäder byggs ska långsiktighet i fråga om energiförbrukning, materialval och
utformning eftersträvas.

45

Utanför tätort - landsbygd
•

All bostadsbebyggelse, både helårsbebyggelse och fritidshusbebyggelse, ska betraktas som
helårsbostäder vid lokaliseringsprövning.

•

Nya bostäder på landsbygden ska i första hand lokaliseras så att de stärker befintliga byar i
stället för att skapa solitärer.

•

Vid komplettering med så kallat generationsboende ska detta ske i närhet av befintlig
bostadsbyggnad.

•

Vid lokaliseringsprövning ska tillgång till dricksvatten och förutsättningar för
avloppshantering utredas. Utredning ska beakta omkringliggande, befintlig bebyggelses
påverkan för att ge en samlad bild och bedömning av lämplighet.

•

Vid lokaliseringsprövning ska vägkapacitet utredas.

•

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen.

3.3 Landsbygdsutveckling

En livskraftig landsbygd är en tillgång att förvalta och utveckla. Förutsättningar ska finnas för
människor att bo och vara verksamma, samtidigt som landsbygdens traditionella näringar och värden
behöver värnas. Med strategisk utveckling eftersträvas en bra balans mellan en långsiktigt hållbar
markanvändning och förutsättningar för en livskraftig bygd.

Riktlinjer
•

Nya verksamheter lokaliseras i första hand i anslutning till befintlig samlad bebyggelse.

•

Nya verksamheter lokaliseras i anslutning till allmän väg.

•

Transport och kommunikationskanaler ska utvecklas så att de som bor, verkar och vill verka
på landsbygden ska kunna behålla och utveckla näringar.

•

I samband med förtätning ska trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter säkerställas.

•

För att säkerställa möjligheten till framtida försörjning ska jordbruksmark generellt värnas
från exploatering.

•

Den biologiska mångfalden ska uppmärksammas och skyddas.

•

Vid lokaliseringsprövning ska tillgång till dricksvatten och förutsättningar för
avloppshantering utredas. Utredning ska beakta omkringliggande, befintlig bebyggelses
påverkan för att ge en samlad bild och bedömning av lämplighet.

Jord- och skogsbruksmark
•

Ny bebyggelse får inte försvåra ett rationellt brukande av jordbruksmark. Gles bebyggelse
som fragmenterar jord- och skogsbruksmark ska undvikas.

•

För att utveckla orterna kan jordbruksmark i ortens randområde tas i anspråk, om efter
lokaliseringsutredning konstaterats att inga andra alternativ finns och ställningstagandet
motiverats. Detaljplanläggning krävs.

•

Jordbruksmark kan tas i anspråk, om ingen annan lämplig mark finns att tillgå, för bebyggelse
som tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse.

•

Ett tematiskt tillägg med utredning och bedömning av jord- och skogsbruksmarks värde bör
tas fram.

Bostäder på landsbygd
• Strategier och Riktlinjer för bostadsbyggande hittas under
”Bostäder och byggande – i tätort och på landsbygd”
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3.4 Näringsliv och sysselsättning

Ett starkt näringsliv med välmående företag är en förutsättning för kommunens framtida tillväxt.
Företag skapar arbetstillfällen och bidrar till den gemensamma välfärden genom skatteinbetalningar
och arbetstillfällen. Ale kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av stor strategisk betydelse.
Kommunens Näringslivsstrategi från 2019 är direkt kopplad till Göteborgsregionens
Näringslivsstrategiska program. Det regionala samarbetet med övriga 13 GR kommuner är omfattande
och inkluderar exempelvis området ”Markförsörjning och Fysisk Planering”
Näringslivet globalt och lokalt står inför stora förändringar såsom digitalisering, urbanisering och
förändrade konsumtionsmönster. Utmaningar är komplexa och lösningarna måste tas fram genom
samarbete och dialog mellan flera aktörer. Detta tillsammans med visionen om att kunna arbeta nära
sitt hem och en kraftig befolkningsökning innebär att kommunen behöver utreda ny verksamhetmark
kontinuerligt.

Riktlinjer
•

Kontinuerligt ta fram lokaliseringsplaner, utreda och utveckla nya verksamhetsområden.

•

I första hand utveckla befintliga och utreda nya verksamhetsområden nära de norra moten
längs E45.

•

Utreda nya verksamhetsområden och bereda en markreserv för verksamhetsmark som har
tillgodosedd infrastruktur och är förberedd för exploatering.

•

Utveckla och bibehålla nödvändig energi- och transportinfrastruktur för verksamhetsmarken i
Ale.

•

Inom befintlig tätort och vid planering av bostadsområden beakta möjlighet att integrera ickestörande verksamhet.

Ett strategidokument bör tas fram som tar hänsyn till hållbarhetsmålen och framtida globala
näringslivstrender för att styra utvecklingen av framtida etableringar.
Läs mer i: Ale kommuns Näringslivsstrategi 2020-2025.
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3.5 Samhällsservice

Strategin med förtätning bygger på viljan att stärka befintliga orter och byar så att samhällsservice och
handel kan utvecklas.

Riktlinjer
•

Långsiktigt strategiska markförvärv kan vara nödvändiga för att i framtiden kunna tillgodose
behovet av samhällsservice.

•

I detaljplanering ska behov av mark för förskola och skola tidigt identifieras och säkerställas.

•

I samhällsplaneringen ska olika gruppers behov beaktas genom att integrera specialanpassade
bostäder.

•

Vård, omsorg och andra anpassade boendeformer ska lokaliseras till områden med god
kollektivtrafik.

•

Lokaliseringen av skolor och förskolor ska utgå från närhet till bostäder, kollektivtrafik och
grönområden.

•

Vid all planering ska trygga skolvägar säkerställas, vid såväl befintliga förskolor och skolor
som vid planeringen av nya.

•

Effektivt markutnyttjande ska eftersträvas i planering av samhällsservice. Två eller flera plan
ska prövas för förskolor, skolor och annan service där sådan planlösning är möjligt.

•

Offentliga ytor som lokaler och utemiljöer ska planeras för att kunna samutnyttjas av flera
verksamheter.

•

Ytor ska uppmärksammas och avsättas i planer för att möjliggöra platser för återvinning och
återbruk.

•

Skyfallssäkrande åtgärder ska särskilt beaktas där mark tas i anspråk för samhällsservice.
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3.6 Hållbara transporter och resor

Trafikplaneringens mål är ett tillgängligt och effektivt trafiksystem, med goda förutsättningar för
hållbara transporter och persontrafik. Ett viktigt mål knutet till hållbara transporter är att minska
negativ påverkan på luftkvalitet. I planeringen behöver därför skapas förutsättning som underlättar val
av alternativa drivmedel och andra sätt att förflytta sig än med bil.
Det ska vara lätt att välja kollektivtrafik, att cykla eller gå. I tätort är oskyddade trafikanter prioriterade
och biltrafiken anpassas till gående och cyklandes villkor. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i
trafiken, nollvisionens målsättningar att vägar och gator ska anpassas och utformas efter människans
förutsättningar är styrande.

Riktlinjer
•

Transportsystemet ska utformas så att det bidrar till att fler väljer att gå, cykla eller åka
kollektivt. Framkomlighet och trafiksäkerhet för dessa trafikslag ska prioriteras, såväl inom
som till och från orterna, för att uppnå god tillgänglighet på ett jämställt, energieffektivt och
mindre miljöbelastande sätt.

•

Ett nytt läge för bro över Göta älv ska utredas för att komplettera Jordfallsbron.

•

Förutsättningar för förbifart Älvängen, en förbindelseväg mellan Häljered-Starrkärrsvägen Göteborgsvägen, ska utredas.

•

Möjlighet till säkerhetshöjande åtgärder för väg 1968, Alingsåsvägen och väg 1997 mellan
Hålanda och Nygård ska studeras.

•

Bebyggelsens vägtillgänglighet ska följa Trafikverkets rekommendationer avseende lutning
och framkomlighet, även i kommunalt och enskilt vägnät.

•

Ny bebyggelse ska lokaliseras så att utryckningsfordon och renhållning har tillgänglighet.

I tätort
• Vid planläggning miljöprioriteras lokalvägar så att de utformas på gåendes och cyklisters
villkor, med smalare vägbanor och lägre hastigheter.
På landsbygd
• Utbyggnad av gång- och cykelvägar till busshållplatser längs landsvägar prioriteras för att
skapa tryggare väg så att fler kan utnyttja kollektiva färdmedel.
•

Åtgärder för ökad trygghet, trafiksäkerhet och förbättrad boendemiljö i mindre tätorter längs
det regionala vägnätet bör utredas och vid behov genomföras.

Gång Cykel
• Vid all planläggning undersöks möjligheterna att förstärka gång- och cykelvägnätet för säkrare
skolvägar.
•

Vid nybyggnad eller ombyggnad av huvudstråk för gång- och cykelvägar ska tas ställning till
om det är möjligt att separera gång- och cykelväg från väg för motorfordon.

•

För att öka trafiksäkerheten eftersträvar kommunen att bygga gång- och cykelvägar i och
mellan byar och tätorter. Cykelbanor kompletteras så att orterna binds samman.

•

Genom fortsatt utbyggnad ska sammanhängande gång- och cykelvägar ordnas mellan viktiga
målpunkter som stationer, busshållplatser, skolor, fritidsanläggningar, parker och andra
besöksmål. Särskild vikt ska läggas vid utformning av trygga och säkra skolvägar, så att så
många barn som möjligt kan gå eller cykla till skola och förskola.

•

Gångvägar ska utformas så att de ger en god tillgänglighet för personer med variation i
funktionsförmåga, barn och äldre, och planeras så att vägen blir så kort som möjligt.

•

God belysning i tunnlar, parker och vid gång- och cykelvägar ska bidra till tryggare miljöer.

•

Parkeringsbehov för cyklister ska säkerställas vid pendelstationer, handels- och
fritidsanläggningar, skolor, arbetsplatser och vid bostäder.
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Parkering
• För att underlätta pendling mellan stationsorter och landsbygd, och byten mellan trafikslag,
ska tillgång till strategiskt placerade pendelparkeringar beaktas.
•

I centrala områden ska parkering i första hand anordnas i gemensam anläggning.
Samnyttjande av parkeringsplatser ska eftersträvas, vilket underlättas om parkeringsbehov för
olika ändamål samlas i större gemensamma anläggningar.

•

Parkeringsbehov för bostäder och verksamheter ska som huvudregel tillgodoses på
kvartersmark.

•

Vid planering av ny parkeringsanläggning ska förutsättningar skapas för erforderlig
infrastruktur, exempelvis laddningsmöjlighet för elbilar.

3.6.1 Kollektivtrafik

För utveckling mot ett hållbart resande är kollektivtrafiken och dess kombination med gång och cykel
prioriterat. Väl utbyggd bidrar kollektivtrafiken till ett inkluderande och hållbart samhälle, binder
samman ort och landsbygd, samt minskar behovet av egen bil.

Riktlinjer
•

Utbyggnad i anslutning till kollektivtrafikstråk är prioriterat.

•

Vid planering och ombyggnad av gatunät ska förutsättningar för kollektivtrafik i ett långsiktigt
perspektiv säkerställas.

•

Vid utformning av hållplatser ska god tillgänglighet och säkerhet för barn, äldre och personer
med variation i funktionsförmåga prioriteras.

•

I anslutning till hållplatser utanför tätort ska möjlighet till cykelparkering finnas.

•

Kollektivtrafik med fordon som är anpassad till personer med variation i funktionsförmåga
möjliggör resande på lika villkor och kan minska behovet av färdtjänst.
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3.7 Vatten- och Avloppsförsörjning (VA-försörjning)

Kommunen ansvarar för vatten- och avloppsförsörjning. Säkert dricksvatten och ändamålsenlig
avloppshantering krävs för att säkerställa folkhälsa och för att minimera belastning på närmiljö, älv
och hav.
Med Göta älv som Göteborgsregionens största och viktigaste vattentäkt har Ale med sina direkt
angränsande tätorter ansvar för att inte påverka råvattenkvaliteten i älven. Klimatförändringarnas
kommande påverkan på VA-försörjningen behöver beaktas i planeringen för såväl den kommunala
VA-försörjningen som för enskilda anläggningar i kommunen.

Riktlinjer
Planering
• Med långsiktig och strategisk planering för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska
kommunens VA-plan hållas ständigt aktuell.
•

Ale kommun ska samverka för en regional VA-försörjningsstrategi.

•

Mellankommunala och större enskilda vattentäkter ska omfattas av vattenskyddsområde.

•

Reservvattenförsörjning ska finnas i händelse av att huvudvattentäkten blir obrukbar.
Ale kommun ska utreda och förbereda för en framtida, långsiktig reservvattentäkt.

•

En nödvattenplan ska tas fram och ajourhållas samt integreras i samhällsplaneringen.

Bebyggelseutveckling
• Vid planläggning av nya områden, i omvandlingsområden och vid förtätning av bebyggelse
ska det i planeringen säkerställas att den kommunala anläggningen kan försörja tillkommande
bebyggelse.
•

Kommunen ska systematiskt och fortlöpande undersöka och bedöma riskerna kopplat till
dricksvattentäkten Göta älv, då främst genom skyldigheter kopplat till vattenskyddsområdet.

•

Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs och
bryts ner under vattnets väg till recipienten, och med hänsyn till platsens förutsättningar,
dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Öppna dagvattenlösningar ska
eftersträvas.

•

Vid bedömning av lämplighet av byggnation på landsbygden ska tillgång till en långsiktigt
hållbar dricksvatten- och avloppsförsörjning utredas.
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3.8 Avfallshantering

För att skapa möjligheter till en hållbar avfallshantering ska Ale kommun sträva efter att flytta avfallet
uppåt i avfallstrappan i enlighet med EU:s avfallshierarki. Det avfall som inte kan förebyggas ska
återanvändas, materialåtervinnas och i sista hand energiåtervinnas.

Riktlinjer
•

Ale kommun ska verka för regional samverkan och en strategisk och långsiktig
avfallsplanering.

•

Avfallshanteringens infrastruktur och aspekter ska beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen
och ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen.

•

Kommunen ska planera för lokalisering av en ny centralt placerad återvinningscentral.

•

För att avfallshantering ska fungera och tillgodose användarnas behov ska tillräckligt utrymme
avsättas för att möjliggöra en god infrastruktur.

•

Ale kommun ska omhänderta schaktmassor lokalt och ha ett gott samarbete regionalt.

3.9 IT-kommunikation

Att ha en väl fungerande digital infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och innovationsförmåga
för såväl offentlig som privat verksamhet.

Riktlinjer
•

Underförsörjda områden inom Ale ska identifieras och aktivt utvecklas för att nå en likvärdig
IT-kommunikation över hela kommunen.

•

IT-infrastrukturen ska tidigt planeras och samordnas med övrig infrastruktur i
samhällsplaneringen.

•

Vid nyetablering av tekniska anläggningar för IT-kommunikation ska de samutnyttjas där det
är möjligt.

•

Kommunen ska verka för ett fullt utbyggt fibernätverk och arbeta för ett fullgott alternativ i
områden utan möjlighet.

•

God teletäckning för hela kommunen ska eftersträvas.
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3.10 Miljö, hälsa och säkerhet

Vid planering, byggande och anläggning i Ale ska säkerställas att miljön eller människors hälsa och
säkerhet inte riskeras på kort eller lång sikt. För att begränsa klimatförändringarnas negativa effekter
ska utsläppen av växthusgaser minskas, och samhället anpassas till ett förändrat klimat. Till nästa
generation ska ett samhälle som inte orsakar ökade miljö- och hälsoproblem överlämnas.
Vid all planering ska risker och sårbarheter avvägas och behovet av skydd säkerställas. Miljö, hälsa,
säkerhet och klimatförändringar ska beaktas tidigt vid lokaliseringsprövning och i planprocessen.

Riktlinjer
Översvämning
• Kommunen ska arbeta aktivt med förebyggande klimatanpassningsåtgärder i planeringen. Vid
exploatering eller andra åtgärder ska förutsättningarna för översvämning bedömas i plan- och
bygglovsärenden och eventuella skyddsåtgärder säkerställas. Exploatering ska inte ske om den
kan antas förvärra risken för översvämningar, varken inom riskområden eller så att nya
riskområden uppkommer.
•

Ny bebyggelse för bostäder och verksamheter planeras utifrån ett 100-årsregn med
klimatfaktor avseende översvämning på mark och i vattendrag.

•

Samhällsviktig verksamhet planeras utifrån ett 1000-års regn med klimatfaktor så att
funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. Där samhällsviktig verksamhet redan finns
bör åtgärder övervägas.

•

Planering för industri invid Göta älv ska hanteras i detaljplan. Planområdet ska säkras mot
översvämning från Göta älv. Där bebyggelse redan finns bör åtgärder övervägas.

•

Framkomlighet till och från planområde ska bedömas och ska vid behov säkerställas utifrån
bebyggelsens syfte och funktion lokalt och för regionen.

•

System för dagvattenhantering ska utformas så att risk för översvämningar på grund av skyfall
minimeras.

Ökad nederbörd och kraftiga regn
• Skyfallskartering ska utgöra kunskapsunderlag vid fysisk planering, ny exploatering, och för
åtgärder i teknisk infrastruktur och i den fysiska miljön.
•

Dagvattenstrategi ska följas.

•

Kommunen ska strategiskt och långsiktigt arbeta för omhändertagande av flöden från skyfall,
däribland genom vattenomhändertagande vid lågpunkter, främjande av mellanrum såsom
gröna och blå ytor, samt bedöma behov av sekundära avrinningsvägar i och i anslutning till
den befintliga bebyggelsen.

Ras, skred och erosion
• Vid exploatering i områden med förutsättningar för ras, skred och erosion ska markens
långsiktiga lämplighet för bebyggelse utredas och geotekniska undersökningar genomföras
innan exploatering.
•

Risk för skred, ras och erosion ska beaktas i detaljplanearbetet genom att geoteknisk
undersökning och stabilitetsutredning utförs.

•

Krav på erforderlig geoteknisk utredning ställs vid lokaliseringsprövning i samband med
förhandsbesked och bygglov.

Förorenad mark
• Risk för förorenad mark ska alltid beaktas inför planering av ny bebyggelse. Vid misstanke
ska markundersökning göras och nödvändiga åtgärder vidtas.
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•

Markundersökning och sanering prioriteras för mark inom vattenskyddsområde, för områden
nära vattendrag där klimatförändringar kan medföra ökad risk för översvämning, samt för
områden där ändring av markanvändningen kan förväntas.

Buller och vibrationer
• Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny
exploatering.
•

Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas.

•

Vid planläggning för bostadsbyggnation, skolor, förskolor eller annan känslig användning i
bullerutsatta miljöer skall behov av bullerskyddsåtgärder utredas och mark som kan behöva
tas i anspråk för åtgärder säkerställas i detaljplan. I första hand bör eftersträvas att
verksamheter, parkeringsbyggnader eller andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som
avskärmning mot bullret.

•

Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är
bullerpåverkade.

•

Vid planering och byggnation i närheten av väg och järnväg ska riktvärden för vibrationer
beaktas.

Luftkvalitet
• Vid planering, planläggning och tillståndsgivning ska miljökvalitetsnormer för luft uppfyllas.
•

Genom satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar, och på sammanhängande trygga
skolvägar, ges fler möjlighet att välja gång och cykel istället för bil, vilket bidrar till att
minska luftföroreningar.

•

Utbyggnad prioriteras i lägen med god anslutning till kollektivtrafik.

Radon
• I område med radonrisk ska byggnad utföras radonskyddad eller radonsäker beroende av
förutsättningarna på platsen. Radonhalt i inomhusluft ska inte överstiga gällande
myndighetskrav.
Elektromagnetiska fält
• Allmänna råd och rekommendationer från myndigheter gällande elektromagnetiska fält ska
följas.
•

Ny bostad -, skol- och förskolebebyggelse bör inte placeras närmare än 130 meter från en 400
kV-ledning. Schablonavståndet 130 meter gäller för område där det passerar endast en
ledning. Magnetfältsberäkning krävs vid fler parallellgående ledningar.

Farligt godsleder
• Hänsyn tas till utpekade farligt godsleder vid planeringen så att deras funktion inte påverkas
negativt och så att hälsa och säkerhet för de som vistas nära transportleden kan säkerställas.
•

Vid planläggning och annan tillståndsprövning ska Länsstyrelsernas riskpolicy Riskhantering i
detaljplaneprocessen för markanvändning intill transportleder för farligt gods följas. Risker
ska bedömas inom 150 meter från transportled för farligt gods. Rekommenderat
bebyggelsefritt avstånd från farligt godsleder är 30 meter.

Störande verksamheter
• Rekommenderade skyddsavstånd till störningskällor ska respekteras. Bostäder placeras så att
pågående verksamheter inte riskerar restriktioner i efterhand.
•

Störande verksamheter bör lokaliseras tillsammans på platser där de inte påverkar människor
och bostäder negativt.

Krisberedskap och totalförsvar
• Det civila försvaret bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de närmaste åren. Det
är därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalförsvarsperspektiv, tas med i den fysiska
planeringen.
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3.11 Energi och klimat

Ale kommun deltar i det regionala initiativet Klimat 2030 som också ligger till grund för Ales Energioch klimatstrategi. Ale har två övergripande mål för klimatarbetet som innebär att utsläppen av
växthusgaser ska minska med 80% till år 2030 från 1990 års nivå, samt att Ale kommun senast 2045
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Arbetet utgår från fyra fokusområden:
- Hållbara transporter
- Klimatsmart och hälsosam mat
- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Riktlinjer
•
•

En effektiv energianvändning och en låg klimatpåverkan, sett till hela livscykeln, ska vara
ledande tidigt i planeringsprocessen för bostäder och lokaler.
Genom satsningar på infrastruktur ska förutsättningar skapas som uppmuntrar till och
möjliggör hållbara resvanor. Tillgång till kollektivtrafik och trygga cykel- och gångbanor ska
prioriteras.

•

I planering ska beaktas behov av infrastruktur för att möjliggöra användande av fordon med
förnybara drivmedel.

•

Kommunen ska arbeta för ökad användning av förnybara energikällor och främja förnyelsebar
energiproduktion vid byggande och anläggning.

Läs mer i : Energi- och klimatstrategi 2030
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3.12 Vattenområden

Ett långsiktigt vattenvårdsarbete är grund för ekosystemtjänster, ett berikat växt- och djurliv och
arbetet för att minska läckage av näringsämnen till vattendrag och risk för översvämning.
Ale ska med varsamhet stärka utvecklingen av befintliga anläggningar vid älv och sjö, samt verka för
långsiktigt hållbara besöksplatser. Det innebär platser där man kan se och uppleva vatten och samtidigt
begränsa mänsklig påverkan för att inte äventyra vattenförekomsternas eller närmiljöns status. Ett
exempel är Hältorpssjön som är uppdämd, men som idag är viktig för friluftsliv, närmiljö och som
fördröjningsmagasin vid klimatförändring.

Riktlinjer
•

God ekologisk och kemisk status ska uppnås i kommunens sjöar och vattendrag. Om inte god
status uppnås ska åtgärdsprogram arbetas fram och följas. För att bedömningen god kemisk
status ska vara möjlig att nå, utesluts kvicksilver och PBDE ur bedömningen.

•

Planläggning ska medverka till att miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet uppfylls.

•

Ale kommun ska ha en god kunskap om grundvattnets status och hur det i framtiden kan
komma att förändras med påverkan från klimatförändringar och bebyggelse.

•

Kommunens påverkan på Göta älv som en dricksvattentäkt ska minimeras och skyddas i
enlighet med föreskrifterna i vattenskyddsområdet.

•

Kommunen ska verka för att minimera påverkan av övergödning från enskilda avlopp,
jordbruksmark och annan verksamhet.

•

Exploatering vid sjöar ska ske med en restriktiv hållning och mycket god förståelse, med
syftet att öka åtkomsten för alla.

•

Hältorpssjöns dämme ska bevaras. Hältorpssjön är anmäld till den Nationella planen för
moderna miljövillkor för vattenkraften. I nya villkor kan exempelvis omlöp för fisk ingå.

•

I nya exploateringsområden ska det säkerställas att en god vattenstatus kan uppnås på sikt. I
områden där förorenad mark förekommer saneras den i samband med exploatering.
Vid prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker för
utsläpp och läckage till vatten.

•

56

3.13 Natur

För att återställa och bibehålla den biologiska mångfalden krävs det att naturen värnas och förvaltas.
Kommunala skyddsområden i Ale bör utvecklas så att åtkomsten förbättras och även möjliggör
tillgänglighet för personer med begränsning i rörlighet. En tydlig och hållbar förvaltning av Ales natur
är en förutsättning för att kunna nyttja ekosystemtjänster även i framtiden.

Riktlinjer
•

Rekreation och friluftsliv ska aktivt planeras så att naturområden nyttjas, utan att naturvärden
äventyras.

•

För särskilt värdefulla naturområden ska planering och förvaltning arbetas fram så att
naturvärden säkras.

•

Kommunal skog som fungerar som närrekreationsområde ska i första hand förvaltas
hyggesfritt.

•

Sällsynt växtlighet och artrikedom ska värnas, och särskilt beaktas i våtmarker.

•

Nya verksamheter ska planeras med förutsättningen att naturen och verksamheten kan
samexistera.

•

Ale ska systematiskt arbeta för att minimera uppkomsten och spridningen av invasiva arter
inom kommunens gränser.

•

De gröna kilarna i Göteborgsregionens strukturbild ska uppmärksammas och planeras för i
kommunens långsiktiga utveckling.
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3.14 Grönstruktur

Öppna odlingslandskap och naturområden ska bevaras för att stärka Ales attraktivitet. Naturen är
viktig för rekreation, folkhälsa och biologisk mångfald och är tillgänglig för alla.
Att ge förutsättningar för att bevara och utveckla ekosystemtjänster är en del av samhällsplaneringen.
Gröna ytor har en temperaturreglerande funktion och kan bidra till en förbättrad luft- och ljudmiljö.
Det är viktigt att bevara biotoper som fungerar som spridningscentra för växter och djur. En
välfungerande grönstruktur i samhället bidrar till en mer välmående och ekologiskt hållbar stadsmiljö.

Riktlinjer
•

En grönstrukturplan med grönytefaktor för bebyggelse ska tas fram för att tydliggöra
förhållningssätt vid exploatering och förtätning.

•

I fördjupad översiktsplanering ska behovet av sammanhängande grönstruktur och gröna
korridorer tillgodoses.

•

I detaljplanering ska kvartersmark avsättas för gröna och blågröna ytor.

•

Utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk ska säkra barns behov av platser för
lek och trygga skolvägar. I förskole- och skolverksamhet ska hög kvalitet på gårdsmiljöer
eftersträvas, liksom god tillgång till attraktiva lekmiljöer i parker och naturområden.

•

Vid planläggning för flerbostadshus bör möjligheten att knyta odlingsyta till varje lägenhet
undersökas.

•

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på
upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. Öppna dagvattenlösningar
möjliggör även rening av vattnet.

•

Vid förtätning ska gröna områden samt parkmiljöer i orten värnas.

•

Vid planläggning där grönytor tas i anspråk kan de negativa konsekvenserna minskas genom
att öka kvalitet och användbarhet på kvarvarande grönytor.

•

Vid ianspråktagande av gröna ytor i orten kan kompensationsåtgärder bli aktuella.

•

Viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna och på
landsbygden.

3.15 Materialförsörjning

Områden med naturresurser som idag nyttjas och som kan komma att nyttjas på sikt ska alltid brukas
med en långsiktigt strategisk och hållbar planering.

Riktlinjer
•

Behovet av material ska alltid avvägas mot skador på miljön, och det särskilt i områden där
höga natur- och friluftsvärden finns. Naturgrus ska inte användas om det finns alternativa
material.

En materialförsörjningsplan ska tas fram för att långsiktigt kunna bevaka och se över möjligheter att
tillgodose kommunala behov på ett hållbart och resurseffektivt sätt.
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3.16 Gestaltning

En attraktiv livsmiljö och ett bra boende är viktiga kvaliteter i människors vardag. Med fokus på god
gestaltning och ett brett och innovativt utbud av spännande boendemiljöer ska nybyggnad och
förändringar förstärka orternas identitet och samspela med dess historiska och arkitektoniska värden.
Sjöarna, vattendrag och kontakt med älvstranden ska förvaltas som en gemensam tillgång för alla
medborgare. De öppna odlingslandskapen ska värnas.

Riktlinjer
•

Ny bebyggelse ska stärka Ales profil och bidra till bebyggelsemiljöer av hög kvalitet genom
nyskapande arkitektur och ett medvetet förhållningssätt till historien.

•

Vid exploatering i orternas centrala delar, vid större utbyggnadsområden, eller i andra miljöer
av stort allmänintresse bör gestaltningsprogram tas fram på tidigt stadium.

•

Offentliga rum, gator, torg och parker, ska ha en omsorgsfull utformning och god
tillgänglighet för personer med variation i funktionsförmåga. Gestaltningsprogram bör finnas
som samordnar utformning av belysning, skyltning och möblering.

•

Vid nyanläggning eller omdaning av de offentliga rummen ska möjlighet för integrering av
vegetation och öppna dagvattenlösningar beaktas som del i gestaltning.

•

Goda förutsättningar för dagsljus, sol och ett bra lokalklimat ska särskilt beaktas vid
utformning av bostäder, bostadsgårdar och torgytor.

•

Älvens stränder i anslutning till Ales orter ska få en mera framträdande roll i planeringen för
användning året runt.

3.17 Kulturmiljö

Att förhålla sig till kulturhistoriska värden är ett sätt att lyfta fram den unika karaktären på en plats,
eller i ett område. Arkitektur och bebyggelsemiljöer, landskapets naturmiljöer, allt bidrar till ortens
eller platsens identitet, till trivsel och trygghet. Den historiska kontinuiteten är viktig i ett samhälle, vi
har därför ett ansvar att förvalta och med varsamhet utveckla våra kulturmiljöer, för generationer som
följer efter oss.

Riktlinjer
•

Förändring och komplettering av den byggda miljön ska ske med stöd av kommunens
riktlinjer: Ale kommun Kultur i Arv med fördjupning gällande tätorterna i Tätortskaraktärer Kulturhistoriska rekommendationer.

•

De regionalt och nationellt utpekade värdefulla odlingslandskap som utgör särskilda naturoch kulturmiljövärden, ska bevaras och ges möjlighet till fortsatt nyttjande.

•

Vid all planläggning ska fornlämningar, byggnadsminnen, riksintressen för kulturmiljö, och
andra kulturvärden beaktas i ett tidigt skede.

•

Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till miljöer med
kulturhistoriska värden ska påverkan på värdena bedömas. Vid behov ska fördjupade
utredningar genomföras för att säkerställa att utpekade värden inte går förlorade utan istället
bevaras och berikas.

•

Enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer med kulturhistoriskt värde skyddas mot åtgärder
som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt.

•

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer skyddas från åtgärder som försämrar upplevelsen av, och
tillgängligheten till dessa.

•

Kommunala, regionala och nationella styrdokument samt lagstiftning ska vara utgångspunkt
för kunskap om, och hänsynstagande till, kommunens värdefulla kulturmiljöer.
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3.18 Kultur och fritid

Ett brett och mångfacetterat kultur- och fritidsliv är en resurs som är både identitetsskapande och
varumärkesbyggande. Kultur- och fritidsaktiviteter ska ges utrymme att växa och bidra till en trygg,
vacker och aktiv kommun. Satsningar inom kultur- och fritidsområdet bidrar till både social hållbarhet
och ökad tillväxt. Utformningen av de offentliga rummen ska berika vardagen och gemensamma ytor,
såväl utomhus som i offentliga lokaler, så att dessa är både funktionella, vackra och trygga.

Riktlinjer
•

Befintliga och nya mötesplatser ska utvecklas utifrån ett tillgänglighets- och
mångfaldsperspektiv där alla människor, oavsett förutsättningar, inkluderas och ges möjlighet
att delta.

•

Det lokala kulturarvet ska användas som en resurs i planering och gestaltning av nya och
befintliga områden.

•

Nya anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter ska lokaliseras med god tillgänglighet till
kollektivtrafik och trygga gång- och cykelvägar.

•

Närhet till natur och möjlighet till rekreation och fritidsaktiviteter ska prioriteras vid planering,
områden med höga värden för friluftslivet ska värnas.

•

Jennylund ska ges förutsättningar att utvecklas vidare som evenemangscentrum i Ale. Porten
till Vättlefjäll ska tydliggöras.

•

Vid nybyggnation samt skapande av mötesplatser ska aspekter utifrån kultur- och
fritidsverksamhet beaktas i planeringsstadiet, för att säkerställa framtida nyttjandegrad och
långsiktig hållbarhet.

•

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

3.19 LIS
•

Inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) pekas ut i Ale kommun.
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Del 4 VÄRDEN OCH HÄNSYN
Kulturmiljö

Göta älv och dess dalgång har befolkats sedan förhistorisk tid. Fornminnen och andra kulturminnen
finns registrerade, men det finns också fler att upptäcka. Nödinge, Skepplanda och Alvhem är särskilt
komplexa att utveckla på grund av kulturhistoriska värden. Närheten till Göta älv gör att
havsnivåhöjningen, höga flöden och klimatrelaterade effekter, som till exempel 100-årsregn behöver
beaktas och skyddsåtgärder vidtas för utsatta kulturhistoriska miljöer eller byggnader.
I Ale finns det sex kulturminnesskyddade kyrkor och ett byggnadsminne, Repslagarmuseet i
Älvängen. Ett antal kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader har säkerställts i detaljplan. De
flesta utpekade kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och byggnaderna i kommunen som finns med i
”Kultur i arv” är inte skyddade. När samhällsutveckling sker ska de kulturhistoriska värdena beaktas
och bedömas, då de kan vara viktiga för platsens karaktär och i vissa fall är oersättliga. Ibland kan
särskilda kulturmiljöutredningar behövas för att bedöma hur värdet påverkas av föreslagen utveckling.
Spåren som behöver vara kvar kan vara allt från vägstruktur, tomtindelningar, husens placering i
kvarter till att byggnader och miljöer sparas. Förändring kan utformas på ett för miljön tidstypiskt
formspråk och utförande eller som ett tillägg där den nya tiden medvetet speglas i utförande och
materialval.

Naturvård

Ale har stora naturvärden med vattendrag, skog och odlingslandskap. I Göteborgsregionens
strukturbild är Vättlefjäll och Risveden utpekade som en gemensam grön resurs. Den
sammanhängande grönstrukturen är tillgänglig för alla och av riksintresse. I takt med att befolkningen
i regionen och i Ale ökar behöver tillgänglighet, skydd och skötsel av naturen utvecklas för att ge plats
för och tåla mer friluftsliv och rekreation långsiktigt. Skogsvården ska beakta att blandskogar är
särskilt viktiga för biologisk mångfald.

4.1 Riksintressen

Riksintressen omfattar markområden, vattenområden och samhällsfunktioner som har så särskilda
värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet. Riksintressen
regleras i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. De riksintressen som finns i Ale kommun redovisas här nedan,
flera riksintressen kan inbegripas inom samma geografiska yta. Vilja och behov av utveckling inom
kommunen innebär att intresseavvägning måste göras, dessa ska i alla sammanhang motiveras, i
synnerhet vid intrång i hänsynsområden. Motiveringar till föreslagna intrång i riksintressen se del 2.1.
Riktlinje
•

Riksintressens syften och värden ska respekteras och om intrång inte går att undvika, ska
dessa kompenseras. Åtgärder i eller i anslutning till riksintressen skall anpassas så att värden
inte går förlorade.

4.1.1 Riksintresse för kulturmiljövården – enligt 3 kap 6 § miljöbalken
Skepplanda

Motivering: Odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar gårds- och
bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. (Hällbildsmiljö, Kyrkomiljö, Kvarnmiljö).
Uttryck för riksintresset: Fornlämningsmiljöer med järnåldersgravfält (bland annat ett av
Götaälvdalens största vid Skepplanda kyrka), fossila åkrar, länets största hällristning vid Vadbacka,
Skepplanda kyrka i dominerande läge med medeltida delar, kvarnar vid Forsån, stenvalvsbro,
gästgiveri och prästgård.
Källa: www.raa.se: ”Riksintressen för kulturmiljövården – Västra Götalands län(O)” Dokument
senast uppdaterat 2018-05-07.
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4.1.2 Områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård – enligt 3 kap 6 §
miljöbalken
Vättlefjäll
Riksintresse Friluftsliv - Ale, Lerum, Göteborg
Aktivitet: Fritidsfiske, orientering, fågelskådning
Naturtyp: Sjöar och vattendrag, barrskog, lövskog

Risvedenområdet

Riksintresse Naturvård och Friluftsliv - Ale, Lerum, Alingsås
Aktivitet: Orientering, fågelskådning, ridning
Naturtyp: Barrskog, lövskog, våtmark

Göta och Nordre älvs dalgångar

Riksintresse Naturvård och Friluftsliv - Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv,
Göteborg, Öckerö
Aktivitet: Vandring, orientering, fågelskådning
Naturtyp: Sjöar och vattendrag, lövskog, odlingslandskap
Källa: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se

4.1.3 Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att bevara
naturtyper och arter som EU-länderna har kommit överens om. För verksamheter eller åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område krävs tillstånd.
Inom Ale kommun finns fyra Natura 2000-områden.
•
•
•
•

Rapenskårs lövskogar (även naturreservat).
Slereboåns dalgång (även naturreservat).
Risveden, Trehörningen, Kroksjön (även naturreservat).
Risvedens agkärr.

4.1.4 Kommunikationer
Väg E45

Väg E45 ingår i stamvägnät med särskild nationell betydelse fastställt av riksdagen, och även i det av
EU utpekade vägnätet av internationell betydelse, TEN-T (transeuropeiska transport-nätverk).

Järnväg Norge/Vänerbanan

Banan är i stor del av sin sträckning av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet.
Hela banan ingår i det strategiska godsnätet och är mycket viktig för både person- och godstrafik.

Sjöfart-farled Göta älv

Göta älv, Allmän farled Göteborg frihamnen -Vänersborg Normansgrund, farledsklass 1

4.1.5 Totalförsvarets militära del

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

Influensområden luftrum

Den nordligaste delen av kommunen påverkas av influensområde för luftrum kring Såtenäs flygflottilj
och Råda övningsflygplats, genom buller och begränsning av höga objekt som kan påverka
flygplatsens MSA (minimum safe altitude).
För hela kommunens yta gäller att objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, samt
högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse, ska remitteras till Försvarsmakten.

Påverkansområde väderradar

Kommunens nordliga delar befinner sig även inom påverkansområde för riksintresset väderradar Vara.
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4.1.6 Den civila luftfarten
Influensområden hinderytor

Landvetter och Trollhättans flygplatser utgör riksintressen för kommunikationer, vilket påverkar Ale
kommun då begränsning gäller för höga objekt inom influensområde för hinderytor. Lokalisering av
höga objekt inom influensområde, till exempel prövning av vindkraftverk, ska samrådas med
Luftfartsverket och aktuell flygplats.
Generellt gäller även att alla byggnadsobjekt oberoende av typ, som master, torn, pyloner, skyltar,
konstverk, byggnader och dylikt, som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras
till Luftfartsverket oavsett var det är placerat.

4.2 Naturreservat - enligt 7 kap 4 § miljöbalken
Källa: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se
Samtliga naturreservat förvaltas av Västkuststiftelsen

Vättlefjäll, Ale, Göteborg
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer
Anfastebo , Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet
Rished, Ale

Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer

Risveden Trehörningen (etapp 1), Ale, Lerum

Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer

Risveden Kroksjön (etapp 2), Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer
Risvedens vildmark, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer
Kvarnsjöarna, Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer
Ekliden, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer.
Iglekärr, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald
Färdsleskogen , Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
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Slereboåns dalgång, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet
Bergsjön, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer
Skår, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald
Rapenskårs lövskogar , Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer
Backas barrskog , Ale, Lilla Edet
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet
Verleskogen , Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer.

4.3 Naturvård

Följande inventeringar och kartläggningar är gjorda inför naturvårdsprogram
Inventering av skyddsvärda träd
Kartläggning av generellt biotopskydd
Inventering av större vattensalamander & åkergroda
Inventering av fladdermöss
Kartläggning av habitat för hasselsnok
Kartläggning av habitat för hasselmus
Inventering av skyddade fåglar
Inventering av skogshöns
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Karta Värden och hänsyn
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Del 5 MELLANKOMMUNALA INTRESSEN

Översiktsplanen innehåller frågor där beslut som fattas inom kommunen kan beröra och påverka
mark- och vattenanvändning i angränsande kommuner och där samarbete behövs:
•
•

Ale kommun ska samverka med omkringliggande kommuner i frågor som rör exempelvis
infrastruktur, kollektivtrafik, natur- och kulturvård samt riksintressen.
Åtgärder som planeras i hänsynsområden, som korsar eller ligger nära kommungräns, ska
samrådas med berörd kommun.

5.1 Mellankommunala frågor

Riksintresse kommunikationer
• Väg E45 - Göteborg, Lilla Edet, Ale
• Järnväg - Göteborg, Lilla Edet, Ale
• Farled Göta älv - Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale
Riksintresse Naturvård
• Göta älv och Nordre älvs dalgång – Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale
Natura 2000
• Risveden – Alingsås, Lerum, Ale
• Rammdalen – Lerum, Ale
• Rapenskår – Lilla Edet, Ale
• Göta älv och Nordre älvs dalgång – Göteborg, Kungälv, Ale
• Vättlefjäll – Göteborg, Ale
Riksintresse rörliga friluftslivet
• Risveden – Alingsås, Lerum, Ale
• Vättlefjäll – Göteborg, Ale
• Göta älv och Nordre älvs dalgång - Göteborg, Kungälv, Ale
• Göta älv. Delområdet Lilla Edet – Älvängen – Lilla Edet, Ale
Naturreservat
• Vättlefjäll – Göteborg, Ale
• Risveden Trehörningen – Lerum, Ale
• Backas barrskog – Lilla Edet, Ale
Funktionellt prioriterat vägnät
• Delar av Ales vägnät, E45 och 587/Bohusmotet, ingår i funktionellt prioriterat vägnät, i vilket
inbegrips de viktigast vägarna ur ett nationellt och regionalt perspektiv.
Teknisk infrastruktur
• Ryaverket – Avloppsreningsverk – Göteborg, Bollebygd, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv
och Lerum
Ryaverket är mottagande avloppsreningsverk för Ale kommuns spillvatten där även norra Ale
kommer behandlas när Älvängens avloppsreningsverk läggs ner. Ryaverkets kapacitet i
förhållande till ägarkommunernas planerade befolkningsutveckling har utretts av Gryaab,
genomgått en prövning av tillsynsmyndigheten och ryms inom det nya Miljötillståndet för
Ryaverket. Vidare har beslut tagits av ägarkommunerna att arbetet med tillskottsvatten
kommer skärpas för att förbättra kapacitet i ledningsnät och därmed även kapaciteten på
Ryaverket ytterligare.
• Göta älv – dricksvattentäkt - Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale
• Göta älv – åtgärder för hantering av översvämning, stigande vattennivå vid klimatförändringar
- Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan, Ale
• Broläge över Göta älv – Kungälv, Ale, Göteborg
• Vägförbindelse Surte – Lövgärdet – Göteborg, Ale
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•
•
•

Öst-västlig tvärförbindelse, säkerhetshöjande åtgärder för väg 1968 – Lerum, Ale
Säkerhetshöjande åtgärder för väg 1997 Hålanda – Nygård – Lilla Edet, Ale
Samverkan kring trafikmot för Alvhem och Lödöse - Lilla Edet, Ale.

Kommunal service
• Samverkan kring kommunal service i Alvhem och Lödöse – Lilla Edet, Ale
Markanvändning
• Markanvändning område mellan E45 och kommungräns mot Lilla Edet – Lilla Edet, Ale

5.2 Regionala, nationella och internationella samband

Ale har ett starkt och tydligt utbyte med Göteborgsregionen som kräver samordning och planering. En
gemensam planering är avgörande för att till exempel skapa samarbeten och synergieffekter i
regionens hållbarhetsarbete, kollektivtrafik och befolkningsutveckling. Regionala styrdokument
skapar en brygga mellan lokala och regionala frågor som också mer effektivt kan tydliggöra och
tillgodose nationella krav och intressen.
Ale har integrerat många av de internationella, nationella och regionala målen i lokala styrdokument.
Ett exempel är Ales Energi- och klimatstrategi 2030, vars övergripande målsättningar bygger på både
de nationella klimatmålen och de regionala målen inom Klimat 2030. Ales utsläppsutrymme, för att
uppfylla Parisavtalet, illustreras i en koldioxidbudget vilken är integrerad i strategin. Strategin visar
hur minskningstakten behöver ske för att budgeten inte ska överskridas. I strategin belyses även hur
målområdena skapar synergier och konflikter med andra målområden inom Agenda 2030. Ale har
även antagit regionala styrdokument på lokal nivå, som exempelvis den regionala avfallsplanen
Göteborgsregionen minskar avfallet.
Nationella och internationella mål och ställningstaganden;
•
•
•

Agenda 2030
Parisavtalet
Sveriges miljömål

Viktiga regionala styrdokument som utgör underlag för ställningstaganden i Ale kommuns
översiktsplanering är exempelvis;
• Regional utvecklingsstrategi
• Göteborgsregionens tillväxtdokument
• Regional vattenförsörjningsplan
• Göteborgsregionen minskar avfallet
• Länstransportplan
• Regionala miljömål
Andra exempel på tematiska områden där kommunen avser att fortsatt fördjupa sin samverkan är
exempelvis;
• Skredsäkring av Göta älvdalen
• Besöksnäring och näringslivsutveckling
• Strukturbild för Göteborgsregionen
• Göta älvs vattenskyddsområde, GÄVSO
• Göta älvs vattenvårdsförbund, GÄVVF
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Denna del syftar till att redovisa väsentliga miljökonsekvenser som genomförandet av planförslaget
har, enligt krav i plan- och bygglagen (PBL) kap 3. Först beskrivs metod, avgränsningar och
påverkansområde för planförslaget. Därefter redovisas planförslaget i relation till att det inte
genomförs, sedan presenteras val av prioriterade grupper och planförslagets konsekvenser för dessa.
Slutligen beskrivs planförslagets påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer och
samhällsekonomi.

6.1 Sammanfattning av översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanens bärande idé:
• Prioritera utbyggnad och planering till utpekade utvecklingsområden.
• Tillväxten ska främst ske i orterna och i landsbygdens byar.
• Bebyggelsetrycket är högt i kommunen, närheten till staden bidrar till detta.
• Styr bebyggelsen till där det finns eller är möjligt att få kollektivtrafik och service.
• Var vaksam på utspridd bebyggelse i jordbrukslandskapet, det kan försvåra för
jordbruket.
• Brukningsvärd jordbruksmark ska värnas.
• Mark för störande verksamheter lokaliseras nära infrastruktur.
Principerna för tillväxten är förtätning av orter och byar till förmån för bevarande av
jordbrukslandskapet i stort. Förtätningen kan innebära att tätortsnära jordbruksmark behöver tas i
anspråk i viss utsträckning på lång sikt. Verksamhetsmark föreslås i huvudsak i anslutning till större
trafikstråk. Konflikten mellan behovet av verksamhetsmark och allmänna intressen som riksintressen
för naturvård och kulturvård och jordbruksmark behöver avvägas i de enskilda fallen. Grönområden i
tätortsnära lägen pekas ut, till förmån för både människor och djur och den biologiska mångfalden.
Göta älvs stränder är fortsatt skyddade och intilliggande industrimark kan utvecklas, under
förutsättning att vattentäkten skyddas.
Alternativet till förtätning av orterna, mer spridd bebyggelse, bedöms medföra större negativa
konsekvenser för miljön och har därför valts bort. Det skulle ta mer odlingsbar mark i anspråk och
generera mer trafik. Bevarad jordbruksmark främjar lokal livsmedelsförsörjning och minskar
sårbarheten.
I översiktsplanen finns en förteckning över nödvändiga utredningar och tematiska tillägg som behövs
för fortsatt planering. I vissa fall gäller det uppdatering av tidigare utredningar och i andra fall saknas
underlag. Detta innebär att en del miljökonsekvenser är svåra att bedöma utan ytterligare underlag.
Konsekvenser för utredningsområden ska utredas innan planering startar, då riksintressen och andra
allmänna intressen ska avvägas.
Översiktsplanens styrverkan
Översiktsplanen
• redovisar kommunfullmäktiges inriktning på hur kommunens mark- och vatten bör
användas i framtiden
• garanterar inget genomförande
• möjliggör en tänkbar framtida utveckling
• ger förutsättningar för att resa hållbart
• kan inte styra människors beteenden och agerande

Alternativavgränsning
Det är strategierna och markanvändningen som konsekvensbedömts i översiktsplaneförslaget Ale
2021. Konsekvensbeskrivningen ska visa alternativ till planförslaget och utgår från Ale översiktsplan
från 2007, som nollalternativ.
Nivåavgränsning
Översiktsplaneringen
•
•
•
•
•
•

har en strategisk inriktning
ger vägledning för de viktigaste frågorna för att nå önskad samhällsutveckling till 2050
resonemangen bygger på vetenskapliga basfakta
bygger på kommunens vision och viljeinriktning
har fokus på tillväxten i orterna
har mer detaljerad styrning formulerat i generella och specifika riktlinjer, en fördjupning
av ställningstagande av strategierna för de allmänna intressena i Ale.

Geografisk avgränsning
Flera olika geografiska områden kan påverkas och få konsekvenser av hur Ale väljer att bygga, allt
från orterna och landsbygden i kommunen till Göta älv, Göteborg och övriga grannkommuner och
regionen.
Tidsavgränsning
Konsekvensbedömningen siktar på ca trettio år, dvs år 2050.
Ämnesavgränsning
Checklistor finns i avsnitt 6.6. Syftet med checklistorna är att ge en överblick över översiktsplanens
konsekvenser för miljökvalitetsmål, folkhälsomål och samhällsekonomin.
Samråd om avgränsning
Samråd om avgränsningen med Länsstyrelsen hölls 2020-12-01.
Innehåll
I översiktsplanen Ale 2021 beskrivs
•
•
•

syfte och innehåll
förhållande till andra planer
information om rådande förhållande i text och kartor

6.2 Val av alternativ
I detta avsnitt beskrivs aktuella förutsättningar inför en ny översiktsplan. Därefter beskrivs ett
nollalternativ och ett jämförelsealternativ i form av ett scenario med fokus på bebyggelseutveckling
på landsbygden och genom bybildningar.

Nuläge
Nuläget i Ale år 2020

•
•

Ca 32 000 invånare.
Befolkningsökningen har accelererat sedan pendlingsmöjligheter år 2012 ökade med
utbyggd riksväg 45 och Norge/Vänerbanan.

•
•
•
•
•
•
•

Massivt bostadsbyggande av framförallt småhus 1965 – 1975.
Trafikbelastningen ökar med befolkningsökningen.
Kollektivtrafikresenärer har ökat sedan Alependeln kom 2012, potential för fler
kollektivresande finns.
Arbetsmarknadsregionen ingår i storgöteborg.
Kommunikationer sker, förutom genom eget bilresande med cykel, buss, tåg och
pendeltåg.
Jordbruksmarken har minskat.
Biologisk mångfald behöver värnas.

Nollalternativ
Nollalternativet belyser en trolig utveckling om planförslaget inte genomförs. ÖP 2007 utan
korrigerande åtgärder ställs i relation till den nya översiktsplanen, som skiljer sig i flera punkter. De
utmaningar som Ale har idag saknas det åtgärder för i ÖP 2007, som därför inte ger den vägledning
som behövs. Nedan följer några skillnader och utmaningar som sannolikt skulle uppstå om ÖP 2007
fortsatt skulle vara den beslutade översiktsplanen för Ale kommun.
Möjligheter
• Med stora utvecklingsområden finns möjligheter för en varierad boendemiljö.
• Utspridd bebyggelse leder sannolikt till mindre bullerexponering.
Utmaningar
• Ortstrukturen skulle inte tydliggöras i och med tätortsbyggnation längs hela E45.
• Serviceutbud skulle inte tillgodose tillgänglighetsbehov och befolkningstillväxt.
• Övergripande mål för tillväxt skulle inte uppnås.
• Gång- och cykelvägar för den aktiva människan skulle inte prioriteras i
infrastrukturplaneringen.
• Klimatpåverkan är inte prioriterad i relation till dagens tydliga klimatomställning- och
anpassningsbehov.
• Näringslivsutvecklingen på landsbygden är inte prioriterad.
• Avsaknad av strategi för grön infrastruktur med resulterande brist på sammanhängande
grönstruktur i och mellan tätorterna.

Jämförelsealternativ – Bebyggelseutveckling med fokus på landsbygd
Ett alternativt scenario skulle vara om pendlingsorterna inte pekades ut som huvudsaklig
samhällsutveckling, där exploatering istället skulle ske med större omfattning på landsbygden och
genom nya bybildningar. Det skulle innebära att bostadsförsörjningen och verksamhetsmark i större
utsträckning skulle ske genom exploatering av ny mark utspridd runt tätorter.
Möjligheter
• Bevarande av grönstruktur i annars planerade förtätningsområden.
• Större möjligheter för utbyggnad av småhus.
• Förutsättningar för en varierad boendemiljö.
Utmaningar
• Sämre förutsättningar för en tillgänglig och etablerad samhällsservice.
• Omfattande investeringar i utbyggnad av infrastruktur och kommunala
försörjningssystem.
• Längre avstånd innebär en mer otillgänglig kollektivtrafik med kraftigt ökade kostnader.
• Svårigheter att förse samtliga tätorter och boendemiljöer med goda
pendlingsmöjligheter.
• Längre avstånd innebär att färre väljer att gå och cykla vilket leder till ett större
bilberoende och miljöpåverkan.
• Stor potentiell påverkan på natur- och kulturmiljöområden.

•

Risk att avsevärt försämra förutsättningar för jordbruksmarken och dess
näringsmöjligheter.

Slutsatser
Ale står oberoende av alternativ inför stora utmaningar för att bemöta en befolkningsutveckling och
ett bostadsförsörjningsbehov som finns i kommunen och regionen. Det ställs även krav i båda
scenarierna att tillgodose en planeringsstruktur som uppnår kraven om en minskad miljöpåverkan
och tillräcklig klimatanpassning. Den långsiktiga planeringen ska också bemöta de demografiska
utmaningar som förutspås och där infrastruktur och service ska planeras resurseffektivt och
tillgängliggöras för alla.
Planförslaget med sikte på 2050 anses utifrån ovanstående resonemang erhålla de bästa
möjligheterna att möta de utmaningar som beskrivits och samtidigt uppnå kommunens långsiktiga
målsättningar. Genom att koncentrera samhällsutvecklingen till huvudorterna kan en resurseffektiv
och välplanerad samhällsstruktur uppnås, där hållbarhets- och befolkningsbehov tillgodoses.
Lämplig lokalisering av verksamhetsmark inom kommunen är svårt att finna inom konkurrenskraftigt
avstånd till befintlig infrastruktur. Omedelbar närhet till E45 är för många verksamheter en
förutsättning, då det innebär möjlighet till effektiva transporter och ett bra skyltläge. Många typer av
verksamheter behöver även ligga utanför tätort, för att undvika konflikter med bostäder och annan
känslig användning. De konflikter som finns för utpekade utredningsområden mellan behovet av
verksamhetsmark och olika motstående allmänna intressen ska avvägas innan planering påbörjas.

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

6.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte, identifiering och
bedömning av påverkan
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte
• översiktsplanen bedöms ha betydande miljöpåverkan, då planen pekar ut tillväxt i
tätorter, mark för verksamheter och vägar
• ska beskriva, identifiera och bedöma vilken betydande miljöpåverkan planen antas
medföra
• ska beskriva följderna av ett tänkt genomförande
• ska medverka till att en långsiktigt hållbar utveckling skapas
• ska identifiera positiva och negativa konsekvenser av förtätning och utglesning.
Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan
miljöhänsyn beaktas i planen. Miljökonsekvensbedömningen fokuserar på de fem viktigaste
påverkansområdena för Ale kommun. Dessa påverkansområden beskrivs i följande rubriker:
•
•
•
•
•

Förtätning
Transporter
Göta älv
Odlingslandskapet
Natur

Positiva effekter
+ sanering av förorenad mark vid omvandling
+ ökad kvalité på och säkerställda tätortsnära grönområden, kompensationsåtgärder
tillämpas vid behov
+ ökad biologisk mångfald genom gröna områden mellan orterna
+ minimerar risk för skred av förorenad mark genom erosionsskydd
+ möjlighet att minimera biltrafik, minskar bullerpåverkan och luftföroreningar
+ nytt broläge över Göta älv, minskar sårbarheten
+ minskad fragmentisering av jordbruksmarken
Negativa effekter
- förlust av odlingsbar mark
- förlust av grönyta i tätort
- risk för minskad biologisk mångfald genom att naturmark exploateras
- risk för utsläpp och läckage från verksamheter kan påverka vattenförekomster
- risk för utsläpp och läckage från bostäder kan påverka vattenförekomster
- risk för försämrad ljudmiljö och luftkvalitet vid förtätning nära trafikled
- risk för skada på riksintresse
Tabell 1 Miljöeffekter av tillväxt/förändrad markanvändning

Förtätning
Huvudstrategin är att bygga på den infrastruktur som finns, både i tätorterna och stråken mellan
dem. Majoriteten av ny bebyggelse föreslås lokaliseras till orterna. Orterna byggs inåt genom bland
annat förtätning. Det ger tätorter med små avstånd. Service, handel och kollektivtrafik kan nås till
fots eller med cykel vilket är positivt ur miljösynpunkt och för folkhälsan. När betydande
miljöpåverkan uppkommer för vattenförekomster och biologisk mångfald, ska

kompensationsåtgärder tillämpas. Nedan följer möjliga konsekvenser av planförslagets
förtätningsstrategi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grönområden är viktiga för människors hälsa, kvalitativa grönområden ska inte tas i
anspråk.
I de fall grönytor i orterna minskas, ska planering säkerställa att grönytor inom
planområdet får en högre kvalité och eller kompenseras inom orten.
Utpekade gröna stråk är av stor vikt och möjliggör för biologisk mångfald och
klimatanpassning. Kompensationsåtgärder ska tillämpas om värden äventyras.
Förtätning kan stärka underlaget för service och handel.
Förtätning kan gynna kvarboende genom att orterna kan erbjuda en mångfald av
boendetyper.
Landsbygdsutveckling med förtätning i byar och i samlad bebyggelse, kan motverka
utspridning av bebyggelsen i landskapet och vara positivt för jordbruket, genom minskad
fragmentisering.
Förtätning ökar möjlighet för fler att nyttja kollektivtrafik.
Att förtäta orterna kan gynna miljö, folkhälsa, kommunal ekonomi och klimatpåverkan.
Förtätning bidrar till att förorenade markområden måste saneras inför byggnation.
Saneras områden bidrar det till minskad exponering och spridning av farliga ämnen,
sanering av förorenad mark är gynnsamt för folkhälsan.

Transporter
Resandet och transporter behöver förändras om utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar ska
minska. Förändring i samhällsbyggande och beteende och nya tekniska lösningar är därför
nödvändigt. Fler pendelparkeringar underlättar kollektivtrafikresande. Beroende av väder och vind
påverkas spridningen och förekomsten av luftföroreningar från både lokala och mer avlägsna källor.
Lokalt kan bidraget vara att skapa effektiv struktur för trafik och kollektivtrafik, för att minimera
miljöpåverkan. Tvärförbindelser pekas ut och när trafiksäkerhethöjande åtgärder utförts på dessa
vägar kan det ge förutsättning för kompletterande bebyggelse. Trafiksäker ny förbifart i Skepplanda
kan komma att göra intrång i riksintresse för kulturmiljövård, nyttan av trafiksäkerhet ställs då mot
riksintresset i en åtgärdsvalsstudie.
Göta älv
Vattnet i Göta älv är känsligt eftersom älven är dricksvattentäkt för ca 700 000 människor och farled
av riksintresse. Älvområdet är skredkänsligt och de föroreningar som finns kvar i närliggande mark
behöver tas om hand för att inte riskera förorenande skred i älven. Enstaka händelser och utsläpp
kan få stora konsekvenser på vattnet. Bebyggelseutvecklingen kommer till stor del att ske i orterna
vid älven. Dagvatten ska tas om hand lokalt, för att minimera föroreningsrisker. Havsnivån och
grundvattennivåer påverkas av klimatförändringarna. Strandskydd finns längs hela älven, stora delar
av strandängarna betas och fungerar som översvämningsområden. Industrier finns längs älven,
åtgärder mot översvämningar och skred pågår fortlöpande för säkerställande av dricksvattnet och
verksamheterna. Viss expansion av industrier kan ske om risker minimeras. I södra delen av
kommunen finns skyddsområde för vattentäkt. Förslag till vattenskyddsområde för Göta älv är under
framtagande.
Utpekat område för verksamheter norr om Bohus är redan ianspråktaget. Marken är strategiskt
belägen för infrastruktur. Om planläggning sker kan tillgänglighet till strandzonen i områdets norra
del säkerställas för friluftsliv och mot översvämningar.
Odlingslandskapet
Tätortsnära jordbruksmark kan tas i anspråk om exploateringen bedöms ha större allmänt intresse än
bevarande av jordbruksmarken. Alternativa lokaliseringar ska utredas innan jordbruksmark tas i
anspråk. Ny bebyggelse i jordbrukslandskapet kan i huvudsak ske med kompletterande bebyggelse i

befintliga byar. Jordbruksföretagen i Ale bedriver mjölk och/eller köttproduktion samt ytkrävande
spannmålsodling. Ett utspritt bostadsbyggande på landsbygden kan innebära begränsningar för och
fragmentisering av jordbruket.
Konflikten mellan behovet av verksamhetsmark och allmänna intresset jordbruksmark behöver
avvägas i de enskilda fallen.
Natur
Skyddade naturmiljöer, riksintressen för friluftsliv finns i Vättlefjäll, Risveden och i Göta älvdalen.
Natura 2000-skydd finns för ett område mellan Skepplanda och Hålanda.
Balans mellan bebyggelseutvecklingen och landskapets natur- och rekreationsvärden ska beaktas i
närhet av våtmarker. Kompensationsåtgärder kan tillämpas. Sällsynt växtlighet och artrikedom som
finns i våtmarker och andra känsliga miljöer ska värnas.
Skogshanteringen har förändrats de senaste hundra åren från småskalighet till storskalighet.
Artrikedomen är större i blandskogar och naturskyddet är viktigt för rekreation och friluftsliv när
orterna förtätas och för ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. I skyddade naturmiljöer, där
värdet av natur och friluftsliv är högt, ska skogsbruket bedrivas varsamt.
Genom förtätning och utbyggnad av orterna sparas naturmarker och detta bidrar till att biologisk
mångfald bibehålls. Omvandling av mark, kan bidra till att skapa nya naturmiljöer och gröna områden
mellan orterna är viktigt för växt- och djurliv och klimatanpassning. Tillgängliga naturområden för det
rörliga friluftslivet nyttjas i vardagen och bidrar till hälsa och välbefinnande. Naturvärden och
rekreationsvärden står sällan i motsats till varandra. Tysta områden finns utpekade i kommunens
skogs- och jordbruksområden.
Konflikten mellan behovet av verksamhetsmark och allmänna intressen som riksintressen för
naturvård och kulturvård behöver avvägas i de enskilda fallen.

Påverkan på riksintressen
Riksintressen omfattar markområden, vattenområden och samhällsfunktioner som har så särskilda
värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet. Riksintressen
regleras i miljöbalkens kapitel 3 och 4. De riksintressen som finns i Ale kommun är beskrivna i
översiktsplanens kapitel 3, flera riksintressen kan inbegripas inom samma geografiska yta.
Ale kommuns förhållningssätt utgår från att riksintressens syfte och värden ska respekteras och om
intrång inte går att undvika, ska dessa kompenseras. Åtgärder i eller i anslutning till riksintressen skall
anpassas så att värden inte går förlorade.
Vilja och behov av utveckling inom kommunen innebär att intresseavvägning måste göras, dessa ska i
alla sammanhang motiveras, i synnerhet vid intrång i hänsynsområden. I följande beskrivs de
konsekvenser på riksintressens värden, och på andra skyddade områden, som ett genomförande av
översiktsplanens samrådsförslag bedöms innebära.
Konflikten mellan behovet av verksamhetsmark och allmänna intressen som riksintressen för
naturvård och kulturvård och jordbruksmark behöver avvägas i de enskilda fallen. Då intrång är
motiverat ska kompensationsåtgärder vidtas.

Riksintresse för Kulturmiljövården- enligt 3 kap 6§ miljöbalken.
Skepplanda
Riksintresset omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar
gårds- och bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. Fornlämningsmiljöer utgörs av
järnåldersgravfält (bland annat ett av Götaälvdalens största vid Skepplanda kyrka), fossila åkrar,

länets största hällristning vid Vadbacka, Skepplanda kyrka i dominerande läge med medeltida delar,
kvarnar vid Forsån, stenvalvsbro, gästgiveri och prästgård. (Källa: www.raa.se)
Delar av odlingslandskapet är sedan tidigare detaljplanerat för industri och i viss omfattning
exploaterat. Riksintresset påverkas av planförslaget genom att delar av återstående åkermark
föreslås för vidare utbyggnad av verksamhetsområdet, samt genom förslag till lokalisering av nytt
vägområde. Ett utbyggnadsområde för tätorten är vidare föreslaget söder om samhällets västra
delar, inom riksintressets utpekade område.
Vägområde
Syftet med vägområdet är att utreda förutsättningar för att leda nuvarande genomfartstrafik utanför
tätort och på så vis öka trafiksäkerhet och minska trafikens påverkan i förhållande till skola och
boendemiljöer. Platsens topografiska förutsättningar innebär att det inte finns rimlig alternativ
placering. Kommunens bedömning är att vid avvägning mellan trafiksäkerhet och beskrivna
kulturmiljövärden bör intrånget kunna motiveras.
Verksamhetsmark
Åkermark mellan Skepplandavägen och befintligt verksamhetsområde föreslås utvecklas som
verksamhetsmark. I anslutning till dessa, mellan Skepplandavägen och väg 1979 föreslås ytterligare
åkermark utredas för att på sikt användas för verksamheter. Ianspråktagande av odlingsmarken
påverkar riksintressets värde, det sker dock angränsande till exploaterade områden vilka är planlagda
mellan 1964 och 1977 och intill den sammanhängande tätortsbebyggelsen. Riksintressets
avgränsning, som i nuläget inbegriper befintligt verksamhetsområde, bör enligt kommunens mening
därför kunna övervägas.
Tätort - Bostäder
Det finns mycket få utvecklingsmöjligheter för tätorten i Skepplanda. Därför föreslås att viss
bostadsbebyggelse tillåts göra intrång inom föreslaget utvecklingsområde. Möjlig omfattning och
utformning i förhållande till riksintressets värden får då utredas.

Områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård – enligt 3 kap 6 § miljöbalken
Vättlefjäll
Riksintresset omfattar ett naturområde med barrskog, lövskog, sjöar och vattendrag, och sträcker sig
in i Göteborg och Lerums kommuner. Området har stort värde för friluftslivet, med bland annat
möjlighet för fritidsfiske, orientering och fågelskådning.
Nödinge
Riksintresset påverkas av planförslaget vilket föreslår en utbyggnad av tätorten i Nödinge södra delar
vilken sträcker sig in i riksintresset. I Fördjupad översiktsplan för Nödinge är området kategoriserat
som jordbruksmark som ska bevaras, där enstaka kompletteringar av den spridda bebyggelsen kan
göras i syfte att öka förutsättningar för fortsatt drift och utveckling av befintliga jordbruksföretag.
Området föreslås här utredas med avseende på möjligheten att förtäta befintlig bebyggelse på
lucktomter vid Bräckans väg och Granåsvägen i omfattning som kan bedömas vara rimligt med
hänsyn till riksintresset.

Göta och Nordre älvs dalgångar
Göta älv och dess dalgång omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv, samt i egenskap av
farled riksintresse för transporter. Älvdalen har stora naturvärden med vattendrag, lövskog och
odlingslandskap, och ett stort värde för friluftslivet med möjlighet till vandring, orientering och
fågelskådning.

Broförbindelse

Samtliga tre kategorier av riksintressen bedöms påverkas av planförslaget, då läge för en ny
broförbindelse över Göta älv förslås utredas. En ny förbindelse över älven är en förutsättning för en
robust infrastruktur och en viktig del i utvecklingen av kommunens och regionens övergripande
trafikstruktur. De intrång som kan följa i riksintressenas värden bedöms därför vara skäliga.
Trafikverket kommer i fortsatt planering utreda framtida älvförbindelse. Kungälvs och Ale kommuner
är eniga om att ett läge i höjd med Diseröd och Nol är lämpligt att utreda.
Verksamhetsområde Osbacken

Riksintresset för naturvård och friluftsliv påverkas av ett område vilket föreslås utredas för
användning som verksamhetsmark. Området är skogbevuxet, kuperat och innehåller enstaka
bostadshus och en skjutbana. Området gränsar i sin ena sida till E45 och ansluter i sin södra sida till
ett mindre område med nyligen antagen detaljplan för verksamheter. I kommunen är tillgången på
lämplig mark för etablering av verksamheter mycket begränsad och efterfrågan hög. Alternativt läge
med anslutning till på/avfart till E45 och med avstånd till sammanhängande bostadsbebyggelse skulle
med sannolikhet innebära ianspråktagande av jordbruksmark. Det intrång lokaliseringen innebär i
riksintressets värden bedöms därför vid en avvägning motiverat.

Miljökvalitetsnormer
I den långsiktiga planeringen av en kommun är det av stor betydelse att överväga och analysera
markanvändningens påverkan på omkringliggande miljö. Varje beslut om framtida mark- och
vattenanvändning kan ha en omfattande effekt på hur förutsättningar för ett långsiktigt hållbart
samhälle kan komma att se ut.
För att gemensamt angripa dessa utmaningar har Sverige genom beslutade miljökvalitetsnormer
(MKN) för luftkvalitet, omgivningsbuller och vattenförekomster bestämt mätbara kvalitetskriterier att
förhålla sig till. Miljökvalitetsnormer är till för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa
utsläppskällor och innehåller bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet. Nedan beskrivs hur
planförslaget förväntas påverka dessa miljökvalitetsnormer.

Luft
MKN för luft finns för elva olika luftföroreningar, av vilka kväveoxider och partiklar PM10 är svårast
att klara. MKN överskrids inte i kommunen och även miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras.
Luftkvaliteten bedöms utifrån mätningar eller beräkningar längs trafikerade vägsträckor. Vid den
senaste mätningen, som gjordes i Bohus 2014, sågs en liten risk för att partikelhalten kan överskrida
normen. En liten förhöjning av kväveoxidhalten finns längs E45 och vissa vältrafikerade vägar. Intill
dessa bör bostadshus, skolor och förskolor undvikas. Vid förtätning bör istället andra typer av
byggnader placeras närmast trafiklederna och utformas så att de kan skydda innanförliggande
bostäder.
Planförslagets inriktning på prioritering av utbyggnad i stationsorterna och satsningar på utbyggnad
av infrastruktur skall understödja att fler väljer kollektivtrafik, gång och cykel. Ändrade resvanor kan
bidra till att miljökvalitetsnormen för luft fortsatt kan klaras, även med den befolkningsökning som
planförslaget prognostiserar. MKN för luft riskeras inte med detta förslag till översiktsplan.
Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till ett fortsatt luftkvalitetsarbete:
• Genom satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar, och på sammanhängande trygga
skolvägar, ges fler möjlighet att välja gång och cykel istället för bil, vilket bidrar till att
minska luftföroreningar.
• Utbyggnad prioriteras i lägen med god anslutning till kollektivtrafik.
• Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.

Buller och vibrationer
Buller är ett utbrett miljöproblem och en av de störningar som berör flest människor i Sverige.
Vägtrafik och järnväg är ofta den huvudsakliga källan till buller. Ales förutsättningar med de större
tätorterna huvudsakligen samlade utefter kommunikationsstråken Norge-Vänerbanan och E45
innebär en situation där både buller och vibrationer behöver hanteras i planeringen. I stationsorterna
kan detta vara problematiskt och påverka hur den byggda miljön kan utvecklas och utformas.
Den befolkningsökning som översiktsplanen förutser kan förväntas innebära ett ökat resande och
bidra till ett ökat trafikflöde. Med befolkningsökning koncentrerad till tätorterna skapas dock
förutsättningar för att fler cyklar, går eller åker kollektivt vilket kan minska andelen bilresor.
Koncentrationen till tätorterna innebär emellertid samtidigt att fler människor kan komma att vara
bosatta i miljöer med förhöjda bullervärden.
Utställningsförslaget innehåller utredningsområden för verksamheter i Skepplanda, vilket kan
förväntas innebära en ökning av trafikflöde och tunga transporter på Skepplandavägen. Förslaget
innehåller en ny vägdragning vid sidan av tätorten i anslutning till befintlig och föreslagen utbyggnad
av verksamhetsområden. Det föreslagna nya läget för väg skulle innebära att exponering för buller i
tätorten Skepplanda kan minska.
Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till ett fortsatt arbete mot omgivningsbuller:
• Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny
exploatering.
• Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas.
• Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är
bullerpåverkade.
• Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska verksamheter, parkeringsbyggnader eller
andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som avskärmning mot bullret.
• Bebyggelse ska planeras och utformas så att riktvärden för buller och krav på dagsljusvärden
i bostäder uppfylls.
• Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.

Vattenförekomster
Val av markanvändning inom ett avrinningsområde kan ha en stor och avgörande påverkan på
möjligheten för en vattenförekomst att uppnå en god status i enligt gällande miljökvalitetsnormer
(beskrivs i avsnitt 2.3 i ÖPn).
Planförslaget innebär en fortsatt exploatering av mark som har en större eller mindre påverkan på
markens hydrologiska balans och föroreningsgrad. Vid till exempel hårdgörande av ytor ökar
dagvattenmängden genom samhället som genom en samlad påverkan kan ha en negativ effekt på
mottagande vattenförekomst. Genom en välplanerad dagvattenhantering kan dessa effekter från
den urbana miljön begränsas, där exempelvis föroreningar tillåts att avskiljas och brytas ner. Detta
arbete bör kompletteras med åtgärdsprogram utifrån avrinningsområden där prioriteringen bör
baseras på vattenförekomst med störst behov av en förbättrad status.
Flera av vattendragen i kommunen är idag påverkade av övergödning och morfologiska förändringar.
Många av vattendragen rinner genom eller i anslutning till Ales tätorter. Tätortsnära vattendrag
kommer påverkas av den föreslagna översiktsplanen genom tillkommande urbana föroreningar
såsom ökat dagvattenutsläpp vid exploatering. Även översvämningar i tätorten riskerar att öka med

en planerad förtätning och exploatering. Vattenförekomster utanför tätorter kommer att ha en
påverkan från tillkommande enskilda avloppsanläggningar samt jord- och skogsbruk.
De utvecklings- och utredningsområden som är föreslagna nära vattenförekomster och som kan
påverkas är framför allt Göta älv, Grönån, Forsån, Sköldsån och Hållsdammsbäcken. Grönån är ett
laxfiskevatten för vilken MKN för fisk- och musselvatten gäller; ån är känslig för ytterligare belastning
av näringsämnen. Dämmena vid Hältorpssjön och Surtesjön ingår i anmälan till nationell plan för att
uppnå moderna villkor för vattenkraften.
Planförslaget leder till ökad spillvattenmängd från Ale som leds till avloppsreningsverket Ryaverket i
Göteborg stad med utsläppspunkt i Rivö Fjord. Krav om miljökvalitetsnormer regleras i tillstånd för
avloppsreningsverket.
En strategi för hur vattnets värden tas om hand och förbättras, tekniskt, estetiskt och ekologiskt
föreslås utredas i en Vattenplan. Flera åtgärder och planeringsunderlag krävs för att kunna begränsa
påverkan från planförslaget. En skyfallskartering är under framtagande för att långsiktigt förebygga
översvämningsproblematik i framtida exploatering. Framtida vattenskyddsområde för Göta älv och
biflöden kommer ställa högre utsläppskrav från Ales angränsande tätorter. Dagvattenhanteringen
ska vid exploatering eller omvandling i större utsträckning hanteras med öppna och multifunktionella
ytor för att anpassa samhället till en högre reningsgrad och bättre fördröjningsmöjligheter. En
grönstrukturplan ska tas fram som ska tydliggöra ett behov om grönytor som kommer förbättra den
lokala reningsgraden av dagvatten. För att vidare motverka negativa effekter av planförslagets
markanvändning beskrivs riktlinjer inom berörda områden. Genom åtgärder och riktlinjer för
framtida markanvändning skapas goda förutsättningar att inte försämra vattenförekomsternas
kemiska och ekologiska status.

Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till en fortsatt god vattenförvaltning:
• God ekologisk och kemisk status ska uppnås i kommunens sjöar och vattendrag. Om inte god
status uppnås ska åtgärdsprogram arbetas fram och följas. För att bedömningen god kemisk
status ska vara möjlig att nå, utesluts kvicksilver och PBDE ur bedömningen.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ale kommun ska ha en god kunskap om grundvattnets status och hur det i framtiden kan
komma att förändras med påverkan från klimatförändringar och bebyggelse.
Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs
och bryts ner under vattnets väg till recipienten, och med hänsyn till platsens förutsättningar,
dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Öppna dagvattenlösningar ska
eftersträvas.
Kommunen ska verka för att minimera påverkan av övergödning från enskilda avlopp,
jordbruksmark och annan verksamhet.
Exploatering vid sjöar ska ske med en restriktiv hållning och mycket god förståelse, med
syftet att öka åtkomsten för alla.
I nya exploateringsområden ska det säkerställas att en god vattenstatus kan uppnås på sikt. I
områden där förorenad mark förekommer saneras den i samband med exploatering.
Skyfallskartering ska utgöra kunskapsunderlag vid fysisk planering, ny exploatering, och för
åtgärder i teknisk infrastruktur och den fysiska miljön.
Dagvattenstrategi ska följas.
En grönstrukturplan med grönytefaktor för bebyggelse ska tas fram för att tydliggöra
förhållningssätt vid exploatering och förtätning.
Planläggning ska medverka till att miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet uppfylls.

•

Vid prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker för
utsläpp och läckage till vatten.

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

Översiktsplanen ger förutsättningar för en ökad befolkning, upp till 50 000 invånare på trettio års
sikt. Med en ökad befolkning kommer det att behövas ytterligare förskole- och elevplatser fördelat
över kommunen, vilket medför kostnad för kommunen. Generationsväxling pågår i kommunen, vilket
innebär en omställning med en större andel äldre, som sannolikt kommer ha ett ökat vårdbehov och
därmed bidra till ökade kostnader. Utformning av samhället ska prioriteras så att de äldre kan vara
självständiga och hålla sig fysiskt aktiva i vardagen.

Tabell 4 Samhällsekonomisk påverkan

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

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

Tabell 5 Figurförteckning till tabell 6

Tabell 6 Konsekvensbedömning av bestämningsfaktorer (tabell i två delar)

Tabell 6 Konsekvensbedömning av bestämningsfaktorer (tabell i två delar)

6.7 Uppföljning
Miljöredovisningen ska redovisa följande indikatorer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny bostadsbebyggelse – andelar i förtätning respektive ny exploatering.
Energianvändning – andelar ny bebyggelse som är passivhus, plusenergihus eller på
annat sätt beaktar byggnadens energianvändning i ett livscykelperspektiv.
Jordbruksmark – arealen brukningsvärd jordbruksmark som ges bygglov på för annat än
jordbruksverksamhet.
Biologisk mångfald – andelen skyddad skog uppdelat på kommunägd och enskilt ägande.
Biologisk mångfald – andel ianspråktagande av grönytor i tätort, redovisa
kompensationsåtgärder.
Kollektivtrafik – andelen ny bostadsbebyggelse inom gångavstånd från hållplats.
Kollektivtrafik – andelen hållplatser med miniminivå för turtäthet.
Aktiva transporter – antalet meter tillkommande cykelväg.
Kulturmiljö – antalet nya bostadshus inom kulturmiljöer.

Välfärdsredovisningen ska redovisa följande indikatorer:
•

Folkhälsa – närhet från nya bostäder till kvalitativa grönområden och
rekreationsområden.
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Samrådet för översiktsplanen pågick mellan den 18 februari och 18 mars 2021. Under samrådet har
kommunmedlemmar, föreningar, näringsliv, grannkommuner och berörda myndigheter haft
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Översiktsplanen är digital och nås via kommunens webbplats. För att underlätta under samrådet togs
även en pdf-version fram som kunde laddas ner via webbplatsen eller hämtas i kommunens
kontaktcenter. Samrådshandlingen har varit utställd i kontaktcenter och på Älvängens bibliotek.
Information om samrådet och formerna för detsamma har gått ut enligt följande:
• Annonser i lokaltidningen varje vecka, både annons på framsidan + halvsida
• Digital Informationsskärm på ICA
• Utskick av portofria vykort i lokaltidningen
• Information på ale.se
• Information via facebook
• Utskick via e-post till myndigheter, berörda kommuner, organisationer, företag och
föreningar.
Den pågående pandemin och det regelverk som gäller på grund av denna, har gjort att möjligheterna
till samrådsmöten i stormötesformat helt har uteblivit. Istället har kommunen bjudit in till digitala
samrådsmöten där två politiker ur ÖP-arbetsgruppen medverkade vid varje tillfälle och tog emot de
synpunkter som lämnades. Totalt gavs möjlighet att delta vid 19 olika tillfällen och 28 personer valde
att delta i ett digitalt samrådsmöte.
Synpunkter kunde också lämnas via telefon till kommunens kontaktcenter, skriftliga synpunkter togs
emot via en särskild e-postadress, via ett formulär på kommunens webbplats eller genom vanlig
postgång. Kommunen delade också, i samarbete med den lokala tidningen, ut vykort där synpunkter
kunde lämnas och skickas portofritt till kommunen.
Samrådsredogörelsen
Samrådsredogörelsen, som följer samrådshandlingens struktur, sammanfattar och kommenterar
synpunkter under respektive rubrik.
Många av de inkomna synpunkterna rör frågor som är av en mer detaljerad art än vad som
behandlas i en översiktsplan, till exempel innehållet i redan detaljplanelagda områden. Många av
dessa synpunkter har tagits med i samrådsredogörelsen eftersom de, även om de inte påverkar
översiktsplanen, är betydelsefulla då förslaget till översiktsplan bearbetats inför utställning, och
framför allt betydelsefulla för den fortsatta planeringen. Sådana synpunkter som berör andra
verksamheter inom kommunen vidarebefordras till berörd verksamhet. Synpunkter rörande ordval
eller annat som kan betraktas vara av mer redaktionell art har justerats utan det kommenteras i
samrådsredogörelsen.
Inkomna yttranden
Totalt har drygt 400 yttranden inkommit. Flera yttranden från enskilda personer, företagare och
föreningar är underskrivna av fler än en person. Ett antal yttranden har också skickats in mer än en
gång. Ett relativt stort antal yttranden har skickats in anonymt. Samtliga inkomna synpunkter är
registrerade i kommunens diariesystem.
En sammanställning av inkomna yttranden i sin helhet finns att tillgå.
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Följande myndigheter, regionala organ och kommuner har yttrat sig över förslaget:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Statens geotekniska institut
Trafikverket
Försvarsmakten
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Skogsstyrelsen
Svenska Kraftnät
Västra Götalandsregionen
Göteborgsregionens kommunalförbund
Bohus Räddningstjänstförbund
Lokalpolisområde Kungälv/Ale
Förvaltningen för kulturutveckling, VGR
Lilla Edets kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Göteborgs stad
Följande kommunala verksamheter har yttrat sig:
Utbildningsnämnden
Sektor Samhällsbyggnad
Sektor Socialtjänst
Sektor Internservice
Kultur- och fritidsnämnden
Miljökontoret
Följande politiska partier har yttrat sig:
Centerpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
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Ändringar och kompletteringar efter samråd
KARTA
Pågående markanvändning:
• Sammanhängande naturområde har justerats.
• Övrig natur har lagts till
Föreslagen markanvändning:
• Utredningsområde Kilanda utgår
• Samtliga utvecklings- och utredningsområden har bearbetats.
Följande kartlager har tillkommit
Hälsa och säkerhet
• Insatstider – Bohus Räddningstjänst
• Hänsynsområde farligt gods
• Ras, skred och erosion
 SGI Skredrisk Göta älv
 Aktsamhetsområden, förutsättningar för skred
• Vatten
 Ekologisk status, sjöar, vattendrag
 Kemisk status, sjöar, vattendrag
 Kemisk status, grundvatten
 Kraftigt modifierade och konstgjorda vattendrag
 Preliminärt vattenskyddsområde för Göta Älv
•

Kraftledningar

Natur- och kulturmiljövärden
• Tysta områden under 30dB
• Tätortskaraktärer
• Naturvårdsprogrammet, unika naturvärden, höga naturvärden
• Vandringsleder
Övriga kartlager
• Göteborgsregionens strukturbild
Kartlager förorenad mark, deponier och utfyllnadsområden har kompletterats med information i
kartklick.
Texter till översiktsplanen har kompletterats, bearbetats och resonemang har utvecklats.
MKB har kompletterats, förtydligats, preciserats och resonemang har utvecklats.
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Del 1 INLEDNING OCH FRAMTIDSBILD
Västra Götalandsregionen:
Översiktsplanen är tydligt strukturerat och ger en god bild av den tänkta utvecklingen i kommunen.
Den digitala versionen är dessutom mycket lättillgänglig och överskådlig.
Kommentar: Noteras
Göteborgsregionens kommunalförbund:
GR ser positivt på att planförslaget har en digital utformning vilket möjliggör ett ökat utbyte mellan
kommunerna. Det är positivt att kommunen så tydligt lyfter Göta älv som dricksvattentäkt och
identifierar riktlinjer och åtgärdsbehov för att motverka risker kopplat till älven. GR vill understryka
vikten av att kommunen samverkar med övriga kommuner längs Göta älv i det arbetet. Som
kommunen konstaterar gäller det att motverka både befintliga och nya risker som kommer med ett
förändrat klimat.
Planförslaget lyfter sociala hållbarhetsaspekter på ett bra sätt, bland annat kopplat till bostäder,
grönområden, hållbara transporter och samhällsservice. För att sätta en socialt hållbar
samhällsutveckling i en regional kontext rekommenderas Hållbar tillväxt. Där adresseras exempelvis
tillgängligheten till natur (kust, hav, skogar och sjöar) som centrala kvaliteter som gör att människor
vill leva och verka i samt besöka Göteborgsregionen.
Avslutningsvis ser GR fram emot ett fortsatt och utvecklat samarbete i arbetet med
samhällsplaneringen i Göteborgsregionen.
Kommentar: Noteras

1.3 Utmaningar och utgångspunkter
Länsstyrelsen:
Ale kommuns avloppsvatten leds till Ryaverket i Göteborg. Kommunen behöver i översiktsplanen
beskriva problematiken till kapaciteten i reningsverket och hur den bebyggelseutveckling som
föreslås i översiktsplanen förhåller sig till gällande tillstånd. Vid varje tillkommande detaljplan
behöver kommunen säkerställa att det finns möjlighet att koppla på avloppsvatten, inte endast vid
omvandlingsområden och vid förtätning.
Med tanke på att flera kommuner använder sig av Ryaverket behöver kommunen även resonera
kring de samlade förväntningarna på att få utnyttja reningsverket.
Kommentar: Texten kompletteras med skrivning om avloppskapacitet och hur utbyggnaden kan ske
med hänsyn till denna.
Synpunkter från enskilda:
”Jag har inte upptäckt Parisavtalet någonstans. Jag har inte upptäckt någon skrivning om cirkulär
ekonomi, ett begrepp som vi behöver arbeta med för att klara nya utmanande miljömål. Detta gäller
såväl industri- som jordbruksföretag. Är världens undergång ointressant för ÖP Ale?
När Ale tar in nya företag bör man arbeta aktivt med Circular Business Model Canvas så att
närliggande företag kan dra mesta möjliga fördel av varandra för att uppnå nya höga miljömål.”
Kommentar: Texten kompletteras avseende Parisavtalet. I övrigt noteras synpunkterna inför
kommande arbete med ny översiktsplan eller planeringsstrategi.
”Ale kommun har ett uppdrag att arbeta med de globala målen och Agenda 2030. Jag vill försäkra
mig om att, vid framtagning av översiktsplanen, det verkligen stämmer "att hållbar utveckling
genomsyrar vår lednings- och styrningsprocess" som det presenteras på ale.se
(https://ale.se/kommun--politik/om-ale-kommun/hallbar-utveckling.html).
Jag saknar tecken på tydliga satsningar på grön infrastruktur (https://www.naturvardsverket.se/groninfrastruktur#regionala) samt planer för vårdande, bevarande och återställande av kommunens
naturområden. Citat från publikationen Alesamhällets utveckling, (ale.se):
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"Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och har möjlighet att besluta om skydd av natur.
Kommuner är också stora markägare. Genom dessa instrument kan kommunerna bland annat
genomföra eller stödja åtgärder för att återställa våtmarker, välja hållbara brukningsmetoder samt
beakta ekosystemtjänster och motverka minskningen av biologisk mångfald."
Hur går det med detta egentligen? Låt invånarna få veta.
Översiktsplanen visar tyvärr inte tydligt att ni satsar på en smartare och grönare framtid, för det gör
ni väl? Redan idag vill många människor komma närmare naturen och
med översiktsplanens föreslagna markanvändning försvinner naturen allt längre österut i Ale.
Naturen bör finnas på promenad- eller cykelavstånd, vilket skulle kunna vara möjligt med bevarande
av fler skogsområden och anlägga mer av grön infrastruktur.
Dagens politiker och beslutsfattare har en skyldighet gentemot kommande generationer att
överlämna ett hållbart samhälle. Det gäller både globalt och lokalt. Visst hade det varit häftigt om Ale
hade stuckit ut som en kommun i Sverige som månar om sina invånare genom att satsa extra mycket
på grön och hållbar samhällsutveckling till 2050.”
Kommentar: Noteras. Kompletterande utredningar och tillägg, i vilka dessa frågor hanteras,
planeras inför kommande arbete med ny översiktsplan eller planeringsstrategi.
”I första kapitlet finns det en prognos om en befolkningsökning på 20 000 personer på 30 år. Det är
en kraftig ökning av befolkningen vilket kan jämföras med den gångna 30-årsperioden (1990-2020)
som resulterade i en befolkningsökning på ca 8 000 personer. Det här kommer att bli stora
utmaningar för kommunen vad gäller skola, vård och omsorg mm så det gäller verkligen att locka till
sig nya kommuninvånare med god skattekraft.”
Kommentar: Noteras
”Det verkar som att fokus ligger på att ’utsatta grupper’ och ’människor långt från arbetsmarknaden’
skall vara den grupp av människor som skall öka Ales befolkning från 31k till 52k.
Detta verkar galet, vi bör i första hand se till att kommunen är intressant för välutbildade
barnfamiljer. Detta bör medföra att även övriga grupper kan få ett bättre liv.
Att växa till 52k bör inte vara ett självändamål, istället skall vi möjliggöra för initiativrika människor
att vilja bosätta sig i kommunen. Om tillväxttakten är 1, 2 eller 3 % årligen är sekundärt.
För att minska spänningen människor emellan så tror jag vi skall möjliggöra ’bygemenskap’ även i
tätorter. Mindre grupper av bostäder där alla känner alla.”
Kommentar: Noteras
LRF:
Vi konstaterar att det på sidan 5 i öp står: I Ale finns det tillgång för alla hushåll till lägre
nätverkshastighet. Det stämmer tyvärr inte. Det finns hushåll som inte har den tillgången.
Kommentar: Texten justeras.
DHR Aleavdelning
Urbanisering: arbetsmarknad, nya möjligheter för arbetsmarknaden – då måste flera lagar ändras för
att fler människor ska kunna ta del av den tilltänkta arbetsmarknaden.
Alla människors rätt till ett demokratiskt samhälle finns inte idag, = diskriminerande.
Under diagram 1 befolkningsprognosen skrivs det: Bostadsmarknaden för utsatta grupper är svår, för
de utsatta grupperna. Det är ju lagar i Sverige som gör att det finns utsatta grupper, och att det skulle
skapa arbetstillfällen, då måste en mängd lagar ändras innan det kan bli en verklighet.
Kommentar: Noteras
Bostadsplaneringen i detaljplaner: varför byggs LSS-boenden på ”otillgängliga och avsides platser”
långt från service som vi som bor i andra bostäder i Ale kommun har nära oss?
Kommentar: Synpunkten förmedlas till berörd sektor.
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Demografiska utmaningar:
I Ale beräknas antalet personer över 80 år öka kraftigt de närmsta 10 åren, därefter minska.
Tillgängligheten i kommunen måste öka så att fler äldre kan bo kvar hemma. Om det ska bli
verklighet måste allt vara 100% tillgängligt, allt som ska byggas nytt måste byggas helt enligt lagen
och ombyggnader byggas om helt enligt lagen. Byggprocessen måste bli bättre än vad den är idag.
Brister i tillgänglighet som finns idag har funnits länge i Ale kommun.
Kommentar: Noteras.
Om allt är tillgängligt till 100% undviks en del av de olycksfall som inträffar p g a brister i
tillgängligheten. Det blir då mindre olycksfall och lägre kostnader i vården.
Kommentar: Noteras.

1.4 Framtidsbild för Ale 2050 – Tillsammans mot en hållbar framtid
Ungdomsrådet:
Vi vill att Ale ska vara en plats där barn kan växa upp trygga och säkra, att det är familjevänligt och
mycket kulturellt, med till exempel kulturskola och idrottsföreningar. Vi vill att det ska vara en riktig
familjekommun. Det är viktigt att det är en plats där ungdomar kan träffas och lära känna varandra.
Vi vill att Ale ska bli ett ”community” och kännas som en riktig kommun, med gemensamma firanden,
Ale outdoor, kulturdagar med mera. Vi vill inte att till exempel Surte och Nödinge ska kännas som två
olika städer, utan att Ale ska kännas som en riktig kommun.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Sverigedemokraterna:
Vi anser att visionen som målas upp är för färgad med ett självändamål om ett invånarantal 52 000
invånare. Vidare beskrivs utformningen av våra framtida samhällen och i grafiken med fula och
intetsägande huskroppar. Vi inkommer med synpunkt att inte skapa samhällen med alltför höga
huskroppar som ger ett opersonligt och kallt intryck. Vi vill inte se fler höghus likt miljonprogrammen.
Kommentar: Noteras.
Centerpartiet:
Under utmaningar och utgångspunkter talas om urbanisering och att ”allt fler människor flyttar in till
städer och storstadsområden”. Vi menar att detta inte för Ales del – och heller inte för stora delar av
Sverige generellt - är en riktig beskrivning. Urbaniseringen består snarast i att den största tillväxten
av befolkning sker i samhällen och städer, men inte för den skull på bekostnad av att landsbygden
avfolkas. I Ale upplever vi ett tryck på att få bo såväl i våra samhällen som på vår landsbygd och detta
är ett viktigt perspektiv att ha med sig även om den största befolkningsökningen kommer att ske i
våra huvudtätorter. I t ex 3.2 talas om ”de två huvudorterna” och om vi med ”huvudtätorter” i 3.1.2
menar fler orter än dessa bör detta förtydligas. Kanske är det här tätorter som avses och då bör det
tydliggöras.
Sedan arbetet med ÖPn började har vi drabbats av en pandemi som möjligen kan förväntas påverka
vårt beteende över tid och hur vi vill bo och verka. Det är ännu för tidigt att dra några långtgående
slutsatser, men det bör i inledningen finnas ett resonemang kring detta i inledningen och att
effekterna av detta inte kunnat beaktas i ÖPn, men kan innebära en annan utveckling än antaget i
ÖPn.
Kommentar: Noteras.
Liberalerna:
Liberalerna anser att det är olyckligt att översiktsplanen så tydligt tar avstamp i de befintliga
tätorterna. Vi ser redan idag att de tidigare separata tätorterna i vår kommun allt mer växer samman
och denna utveckling lär fortgå. Vi hade gärna sett att ÖPn behandlade fler orter som en
sammanhängande tätort, till exempel Skepplanda-Älvängen. Vidare anser Liberalerna att ÖPn tydligt
bör peka ut att Ale ska ha en centralort istället för två, som är fallet i dagsläget.

10

Kommentar: Noteras.
Naturskyddsföreningen:
Naturskyddsföreningen lyfter i sitt yttrande att ”två av de allvarligaste hoten mot människans välfärd
är förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna”, och att ”social och ekonomisk
hållbarhet” ”står och faller med den ekologiska hållbarheten. Den yttre ramen för hållbarhet utgörs
av välfungerande ekosystem som levererar ekosystemtjänster. Avgörande för detta är att den
biologiska mångfalden inte utarmas, vilket vi ser att den nu gör både globalt och i Ale kommun.”
”I ljuset av det ovannämnda måste man kunna ha förväntningar på Ale ÖP 2021 om en
riktningsändring i samhällsplaneringen med ökat fokus på det existentiella.”
Föreningen kommenterar att tillväxt ”måste kunna ske utan att förutsättningarna för välfungerande
ekosystem försämras. Det är till och med så att en fortsatt tillväxt inte får stå i strid mot de
förbättringar som måste till och som kommer till uttryck i de 16 nationella miljökvalitetsmålen.”
Intressekonflikt lyfts fram och kommenteras ”I den prioritering som ändå kan skönjas är det i
huvudsak traditionell planering av mark och vatten som presenteras och få inslag av hur man konkret
ska kunna förstärka ekosystemtjänsterna. Jordbruksmark ska vi undvika att ta i anspråk för
exploatering, men om man inte hittar annan mark så får ändå jordbruksmark tas i anspråk.
Naturvärdena ska värnas men det är ändå ok att ta det som behövs för att exploatera, bara vi sparar
de finaste värdena.”
I yttrandet föreslås att ” Ale kommun övergår till att jobba aktivt med skadelindringshierarkin där
man först och främst ska hitta sådana lösningar som gör att påverkan inte uppstår, i andra hand
vidtar skyddsåtgärder för att minimera de negativa effekterna och i sista hand vidtar full
kompensation för de förluster som ändå görs. Vi föreslår Ale kommun att bygga upp en
kompensationsbank av åtgärder som kan utföras i de fall en skada inte kan undvikas”
Kommentar: Noteras.
Sektor Samhällsbyggnad:
Intentionerna med framtidsbilden skulle dock kunna föras in, konkretiseras och exemplifieras i
styrdokument tydligare.
Kommentar: Noteras.

Allmänna synpunkter
Centerpartiet:
Generellt skulle en konsekvent användning av ortsbegrepp vara bra och tjäna på att definieras.
Kanske lämpligt med definitioner av begrepp någonstans i inledningen där bl a nedanstående
begrepp definieras. I de fall det är rimligt, t ex huvudtätorter och tätorter, bör en uppräkning göras
för att inte missförstånd ska ske. Benämningarna ska sedan användas konsekvent genom planen.
Huvudtätort/er – är detta bara Älvängen och Nödinge eller alla stationsorterna?
Tätorter – vilka orter benämner vi tätorter – bör kunna räknas upp.
By eller bybildning – om vi använder ordet by eller variant därav, vilket är bra, kanske detta
definitionsmässigt bör skiljas från t ex sammanhållen bebyggelse via någon form av definition.
Sammanhållen bebyggelse – definiera.
Kommentar: Texten ses över och kompletteras med en begreppsförklaring.
Sektor Service:
För att undvika kostsamma tillfälliga lösningar av verksamhetslokaler, som exempelvis skolor,
förskolor och LSS-boenden är det av stor vikt att förutsättningar för denna typ av bebyggelse
finns med i den översiktliga samhällsplaneringen. Vid bedömning av lämplig placering av
verksamhetslokaler är det också avgörande att den översiktliga planeringen tar hänsyn till
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helheten från säkra skolvägar och kollektivtrafik till socioekonomiska aspekter och
förutsättningar för ett hållbart byggande utifrån byggtekniska lösningar, miljö och möjligheten
till flexibelt nyttjande.
Sektor service bedömning är att samrådshandlingen tagit hänsyn till samtliga ovan nämnda
faktorer och handlingen därmed skapar goda förutsättningar för en långsiktig lokalförsörjning.
Kommentar: Noteras
Sektor socialtjänst:
Sektor socialtjänst gör bedömningen att sektorns målgrupper är väl representerade i den
framtagna planeringen. Stor vikt läggs vid planering av nya bostäder för att möjliggöra och
tillgodose behov för befolkningen som helhet, där äldre och personer med funktionsvariationer
särskilt nämns som prioriterade grupper. Sektorn vill även påtala att översiktsplanens benämningar
av målgruppen inom funktionsstöd bör renodlas till personer med funktionsvariationer.
Kommentar: Noteras. Texten redigeras.
Föreningsrådet:
Ha en enhetlig benämning när man pratar om personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation
– se till att använda samma benämning i hela dokumentet och förtydliga gärna inledningsvis vad man
menar med begreppet som man väljer att använda sig av.
Viktigt att inkludera föreningslivet i texten i större utsträckning, och lyfta fram vikten av att ha
möjlighet att utöva och vara delaktig i föreningslivet. Detta innebär inte att allt ska vara möjligt att
göra på varje plats, men det behöver finnas en tydlig idé kring hur vi skapar ett brett utbud av kultur& fritidsaktiviteter i kommunen.
I texten nämns Jennylund som ett område för större evenemang och aktiviteter. På vilket sätt menar
man och vad är det för aktiviteter man tänker sig? Önskvärt med en tydligare bild av detta.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till berörd sektor.
Synpunkter från enskilda:
”Undvik ordet ’smarta’ då det inte längre har en positiv klang. Ersätt med ’kloka’ eller ’genomtänkta’.
Möjliggör arbete i eller i närheten av bostaden. Nyttja digitala lösningar.”
Kommentar: Noteras
”Hur har Barnkonventionen arbetats in i förslaget? Efterfrågar ett större fokus på hur förslaget
påverkar barn och unga och hur de har varit med i framtagandet av förslaget.”
Kommentar: Barn och unga är utpekade som särskilt prioriterade grupper. Innan pandemin
genomfördes ett par workshops med ungdomar. Därefter har ett material tagits fram som skolorna
har arbetat med. Vissa klasser har skickat in synpunkter i form av bilder. Ungdomsrådet har skickat in
ett yttrande.

BEFOLKNINGSMÅLET
Synpunkter från enskilda:
I ett relativt stort antal anonyma yttranden förs ett resonemang om att befolkningsmålet borde ökas
till allt mellan 70 000 och 100 000 invånare år 2050.
”Det bör inte vara som mål att antalet invånare i Ale skall öka. Jag har svårt att se varför tillväxt av
befolkningen skulle vara till gagn för Ale Kommun? I enlighet med den framtida visionen i pkt 1,
kommer många idag än så länge självklara uppgifter att succesivt försvåras. Ju större befolkning
desto mer svårlösta problem ställs vi inför.”
Kommentar: Noteras
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Del 2 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
KARTREDOVISNINGEN
Länsstyrelsen:
För att lättare bedöma de föreslagna utvecklingsområdena ser Länsstyrelsengärna att kommunen
kompletterar kartredovisningar i översiktsplanen med nedanstående underlag:
• Hänsynsområden kring transportleder för farligt gods (väg, järnvägoch farled).
• Översvämningskartering för sjöar och vattendrag.
• Resultatet från den pågående skyfallskarteringen.
• Kartering för värmeöar om det finns.
• Räddningstjänstens insatstider eller en hänvisning till var dessa kan hittas.
Kommentar: Värmeöar nämndes i ett resonemang kring vikten av att vara uppmärksam på att
värmeöar kan uppstå i tät bebyggelse. Det finns alltså inga värmeöar att redovisa. I övrigt
kompletteras kartredovisningen enligt ovan.
Alebyggen:
Det inledande kartmaterialet är överblickbart i de utvecklingsområden som identifieras. De centrala
ytor, nära pendelstationerna i Bohus, Nödinge och Älvängen, där det för närvarande bedrivs
detaljplanearbeten och kommande byggnation i huvudsak skall koncentreras, beskrivs och definieras
dock inte närmare. I ÖP hänvisas till FÖP Nödinge och pågående arbete med FÖP Älvängen men det
är i dessa ytor som kommunens tillväxt kommer att ske, vilket på ett tydligare sätt skulle kunna
belysas.
Alebyggen anser generellt att planen behöver vara väsentligt distinktare i det strategiska vägvalet
kring orternas utveckling. Det är även av central vikt att definiera vilka utvecklingsområden som skall
prioriteras på väg mot 2050, så att den långsiktiga planeringen för genomförande tydliggörs. Om ÖP
endast beskriver en målbild men inte på vilket sätt som denna nås, riskerar fokus att splittras eller
skifta över tid. Ett splittrat fokus ger mindre kraft i genomförande av det som bör prioriteras, och
skiften över tid ger tidsspillan och en osäkerhet för de parter som skall delta i förverkligandet av
planens ambitioner.
Kommentar: Noteras inför kommande arbete med ny översiktsplan eller planeringsstrategi.
Sverigedemokraterna:
Märk ut Risveden och Vättlefjäll istället för att enbart märka med grön färg. Vita fläckar där det idag
är natur. Det borde framgå att det är skog och natur.
Kommentar: Kartan kompletteras.
Moderaterna:
Områden i ÖP som är markerade som "utredningsområde" resp "utvecklingsområde" bör definieras
både bättre, mer ingående och kanske annorlunda. Utvecklingsområde kan tex vara områden där vi
har tydlig avsikt att i närtid utveckla medan utredningsområden är intressanta områden som behöver
"utredas" för att fastställa omfattning, täthet och innehåll. I ÖP så förstår man inte skillnaden mellan
dessa områden, vare sig vad gäller intention, innehåll eller tidsaspekt - som exempel kan nämnas
området öster om golfbanan i Nödinge.
Pendelstationer markeras tydligare för att visa betydelsen för närboende, kan påverka framtida
beslut om ev nedläggning av vissa stationer. Saknas ett färglager/raster för att särskilja dessa?
Grönkilar sparade (tex Rödjans väg) - varför är de särskilda från bef grönkilar (söder om Kilandavägen
i Nödinge - berget) ? Innebär tätortsmarkeringen att vi tänker oss att exploatera bort dessa?
Grönkilar som bedöms vara av värde bör redovisas på samma sätt.
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Kommentar: Tätortsnära grönområden som bedöms vara särskilt viktiga att värna för att säkerställa
tillgång till närrekreation, dagvattenhantering med mera har en egen färg.
Samtliga teckenförklaringarna förtydligas. Pendeltågsstationerna markeras i karta.
Centerpartiet:
Definiera vad som i planen avses med ”säkerhetshöjande åtgärder” och reservat kopplat till detta.
Det är i nuläget otydligt och riskerar att skapa olika tolkningar. Att en tvärförbindelse genom Ale är
viktig framgår av materialet, men är vi anser att det bör tydliggöras att det på sikt ska bli en
trafiksäkrare väg med – åtminstone på vissa sträckor – möjlighet till parallell gång- och cykelväg,
säkra passager fram till hållplatser för kollektivtrafik mm.
Kommentar: Texten förtydligas.
Moderaterna:
Begravningsplatser för alla behov bör säkerställas.
Kommentar: För att kunna peka ut ny mark som är lämplig för begravningplatser behöver frågan
först utredas.
Socialdemokraterna:
I den interaktiva kartan bör även vattenskyddsområden finnas inritade för att underlätta för den som
läser översiktsplanen.
Markanvändningskartan bör också peka ut områden för begravningsplatser som även tar höjd för
befolkningsökningen i kommunen.
Kommentar: Vattenskyddsområde finns under rubriken Natur- och kulturmiljövärden. Befintliga
begravningsplatser syns i kartlagret Pågående markanvändning. Begravningsplatser ryms inom
begreppet tätort. För att kunna peka ut ny mark som är lämplig för begravningplatser behöver frågan
först utredas.
Miljöenheten Ale:
Naturvärden enligt naturvårdsprogrammet saknas i materialet (finns sedan 2007 och
arbete med nytt program pågår).
[liksom]
Ekologiskt särskilt känsliga områden enligt miljöbalken
Kommentar: Karta kompletteras med kartlager Unika naturvärden och Höga naturvården under
Natur- och Kulturmiljövärden/Naturvårdsprogrammet. I övrigt inväntas det nya
naturvårdsprogrammet.
Näringslivsrådet:
Utöver E45 och pendeln så är de öst-västliga vägarna av stor betydelse för både logistik och personlig
säkerhet. Exempelvis Skepplandavägen, Alingsåsvägen bör göras säkrare och underhållas bättre. Det
är ju kanske inte en kommunal fråga i första hand men påstötningar kan definitivt göras.
Kommentar: Ett flertal vägar är markerade som vägar där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs.
Naturskyddsföreningen:
Synpunkter framförs på redovisning av markanvändning i karta; gällande definition och utbredning av
naturområden och tätortsnära natur, brukbar mark på Göta älvs strandängar, och rekreationsområde
i anslutning till småbåtshamn i Nödinge inom riksintresse för naturvården. Ranneberget samt
skogsmarker nordväst om Hältorpssjön föreslås sparas som närrekreationsområde. Prästalund och
mark mellan Jennylund och Stora Mettjärn föreslås pekas ut som tätortsnära natur.
Kommentar: Noteras
Sektor Samhällsbyggnad:
Den föreslagna mark- och vattenanvändningskartan skulle kunna utvecklas vidare och mer tydligt
koppla an till Ales utmaningar och strategier för att hantera dessa.
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Ett mer tydligt fokus på pendelorternas utveckling och tätorternas utvecklingsmöjlighet skulle
förstärka planförslaget. Här ser sektorn att en fördjupning utifrån orternas olika förutsättningar
kommer att stärka planförslagets genomförbarhet. Förslagsvis kan planförslaget peka ut de områden
som är strategiska för att senare låta användningen konkretiseras genom andra strategiska
planeringsdokument. Det ligger också i linje med kommande lagkrav på att ha en aktuell
planeringsstrategi för kommande mandatperioder.
Kartan skulle också med mer tydlighet kunna visa när pågående markanvändning föreslås förändras.
Befintliga samhällen bör anges som möjliga förtätningsområden. Det bör också framgå om det ska
finnas områden för centrumutveckling/förtätning med bostäder med högre densitet och
service/handel/kontor och andra centrumverksamheter.
Vattenskyddsområde kommer sträcka sig över hela Göta älv och Ales samtliga tätorter, detta bör
planförslaget visa. Vidare skulle markanvändningskartan kunna utvecklas vidare med fokus på vilka
naturområden som ska skyddas och värnas.
Befintliga och planerade kraftledningar behöver redovisas och beaktas och riktlinjer för farligt gods
vid byggande invid E45:an där detta inte finns inom plan, bör utvecklas.
Slutligen vill sektorn betona vikten av att planförslaget harmoniseras med de fördjupade
översiktsplaner som finns och som är under framtagande, företrädesvis FÖP Nödinge och FÖP
Älvängen.
Kommentar: Kartan kompletteras med preliminärt vattenskyddsområde för Göta Älv, samt områden
med höga eller unika naturvärden. Text och karta kompletteras avseende kraftledningar och farligt
godstransportleder.
Synpunkter från enskilda:
”I Nol har användningsområde tätort markerats på nuvarande Tudor industriområde, både som
nuvarande och planerat i kartan. Jag vet att det pågår, och länge pågått, detaljplanarbete med att
ändra detta område. Det vore bra om det är tydligt om nuvarande typ av verksamhet
överensstämmer med översiktsplanen.”
Kommentar: Noteras

2.1 Pågående användning
Miljöenheten Ale:
Tämligen störande verksamheter har ritats in som tätort.
Kommentar: Avseende verksamhetsområde i Surte justeras kartan.
Det är oklart varför några specifika områden har pekats ut som tätortsnära natur medan
intilliggande likvärdiga områden med tätortsnära natur inte är markerade utan är
”vita”. Kända rekreationsområden saknas samtidigt som bergsslänter och
industriområden finns inlagda. Begreppet tätortsnära natur bör användas för områden
som är värdefulla för rekreation, friluftsliv, skolskogar eller biologisk mångfald, och
inte för att skapa buffertar mellan orterna. Här finns faktaunderlag som inte har tagits
tillvara.
Kommentar: Kartan justeras. I avvaktan på framtagande av grönstrukturplan används fortsatt
begreppet tätortsnära natur för områden i anslutning till tätorterna som bör skyddas från
exploatering.
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2.2 Föreslagen användning
GENERELLA SYNPUNKTER
Västra Götalandsregionen:
I planen föreslås att ny mark framför allt tas i anspråk i anslutning till befintliga tätorter och genom
förtätning i dessa. Västra Götalandsregionen vill understryka vikten av att dessa goda intentioner
genomförs i den efterföljande planeringen.
Översiktsplanen visar även tydligt på ambitionerna att utveckla ett mer transportsnålt och hållbart
samhälle, med goda förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt. Enligt Cykelpotentialstudien
som Västra Götalandsregionen tagit fram finns potential för att 10 % av invånarna i Ale kommun ska
kunna cykla till arbetet inom 20 minuter och 22 % kan cykla till arbetet inom 45 minuter med
nuvarande struktur. Som jämförelse kan nämnas att snittet för Västra Götaland är att 30 % av
invånarna kan cykla till sin arbetsplats inom 20 minuter.
Kommentar: Noteras
Socialdemokraterna:
I samband med exploatering av de utvecklingsområden som pekas ut behöver planeringsarbetet utgå
ifrån hur man bäst kan ta tillvara på och utveckla befintliga grön och blå strukturer. Dels för att
tillgängliggöra dessa till Aleborna samt för att tillskapa ytterligare ekosystemtjänster.
Kommentar: Noteras
Miljöenheten Ale:
Flera områden med markanvändningsförslag har motstående intressen som kan påverka eller
omöjliggöra exploatering, t ex kraftledningar, miljökvalitetsnormer, jordbruksmark eller
strandskydd. Dessa motstående intressen redovisas inte och det finns ingen motivering till
varför områdena ändå bedöms lämpliga för ett visst ändamål. Det är mycket möjligt att en del
av eller delar av områdena är möjliga att bebygga, dock saknas motivering och djupare
analys.
Bostäder och verksamheter har ritats in över kända komplicerade markföroreningar.
Kommentar: Motstående intressen utreds och värderas innan planering startar.
DHR:
I detaljplanearbetet ska alla delar av ett arbete med planering skapas demokratiskt. T ex LSSboenden och gruppbostäder ska INTE placeras på otillgängliga platser där kommunikationer och
service är omöjliga att nå för alla.
Kommentar: Noteras
Synpunkter från enskilda:
I flera yttranden framförs åsikten att orter ska ”byggas ihop”. Bland annat Nödinge med Nol och
Älvängen med Alafors.
Kommentar: Noteras
”Omfördela/sprid kommunala plusvärden till olika platser i kommunen för att vara intresseväckare
(för utombys betraktare) och kommersiellt attraktiva företeelser/katalysatorer (för kommunens
invånare/företag/organisationer/kommunal förvaltning). Nya kommunhuset till den nästan halvdöda
citykärnan i Älvängen. Kommersiellt nav 1 och golfbana i Nödinge. Kommersiellt nav 2 och kommunal
organisation I Älvängen. Nya bron i Nol. Slalombacken kvar. Surte = ………? Bohus = ………….? Alafors.”
Kommentar: Noteras
”Det sker för lite tillvaratagande av området kring älven. I dagsläget är det främst industrier som
håller till där. Man bör avveckla industrierna på sikt kring "älven-området" för att kunna ta i anspråk
denna mark och utveckla promenadstråk, alléer i kombination med bostadshus.”

16

Kommentar: Noteras
”För att lyckas med översiktsplanen behöver nya matarleder fortsättningsvis färdigställas innan
nybyggnation startar upp. Vi vill inte ha ett nytt Starrkärrsvägen-scenario där varken buller eller
säkerhet efterlevs enligt gällande normer och lagar.”
Kommentar: Noteras
”Med mitt intresse för framtidsfrågor samt rapporter om livsmedelsproduktion/befolkningsutveckling så vill jag mycket starkt framhålla behovet av att skydda ALL åkermark – i synnerhet den
som ligger nära tätorter. Om denna bebyggs ökar behovet av livsmedel för dessa nya alebor, medan
möjligheten att producera livsmedel samtidigt minskar. ”
Kommentar: Noteras
”Jag anser att kommunen skall respektera äganderätt av fastigheter skog och mark. Det är inte
rimligt att kommunen skall detaljstyra hur människor skall använda sin egendom.
Vårda allemansrätten genom att respektera äganderätten”
Kommentar: Privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde innebär inte ett krav på att
marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.
”Har absolut inte något emot utbyggnationer av bostäder och verksamheter, utan snarare välkomnar
det. Vad som då är oerhört viktigt i samhällsplaneringen innan man sätter spaden i marken för
bostäder, är att sätta sig ned och räkna på behovet av all slags samhällsservice, men framförallt för
skola och förskola. Barnen är vår framtid!
För jag som engagerad medborgare höll på att tappa hakan när jag på ett ortsutvecklingsmöte insåg
att man i Ale kommun, inte utrett behoven/haft statisk över årskullar av barn i förskolan upp till
skolan sen knappt 10 år tillbaka. Jag blev mörkrädd och förstod därför varför det ser ut som det gör.
Här behövs verkligen ett helhetsomtag och framtidsplanering.”
Kommentar: Noteras
”Det finns markanvändning för vägar, där regelverket hanteras av Trafikverket t ex Norra
Kilandavägen. Som medborgare bollas man hit och dit. Ansvarsgränsen är oklar, typ i diket.
Tycker att kommunen skall ansvara för alla som har ”gatukaraktär, så att eventuella problem kan
lösas inom kommunen.”
Kommentar: Noteras
”Överdäcka motorvägen nära pendelstationerna med inriktning på kontorsverksamhet.
Om framtidens bilar är eldrivna kan bostäder också bli aktuella. Buller måste i så fall reduceras
maximalt.”
Kommentar: Noteras
”Om Ale kommun har en alltför strikt hållning i markfrågan så försvåras förtätningen runt Ales
samhällen.”
Kommentar: Noteras
”Ett annat ställningstagande som duckas duktigt för är frågan om jordbruksmark, där det inte finns
någon uttydbar linje. I Bohus som har kommunens bästa regionala kollektivtrafik ska den lilla snutten
jordbruksmark vid Vinningsbovägen kvarstå, (får väl antas utifrån hur kartmaterialet ser ut) men i
Skepplanda (och Älvängen) är det visst väldigt strategiskt att bygga industriområde på den väl
sammanhållna jordbruksmarken som logiskt sett borde vara bra mycket mer lättbrukad och av större
betydelse för framtida livsmedelsförsörjning.”
Kommentar: Noteras. Jordbruksmarken ska värderas i kommande utredning.
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BOHUS OCH SURTE
Länsstyrelsen:
I Bohus och Surte föreslår kommunen två större områden för tätortsutveckling i och på gränsen till
Vättlefjälls riksintresseområde för friluftsliv. Kommunen måste visa att detta är möjligt utan att skada
riksintressets kärnvärden. Kommunen behöver också överväga om och motivera varför
utredningsområdet till så stor del placeras inom riksintresseområdet. I Vättlefjäll är friluftslivet
omfattande. Riksintresset berör fler kommuner än Ale, därför krävs det också mellankommunala
överväganden och samordning för att säkra riksintressets värde.
Kommentar: Utredningsområdena justeras så att de inte ligger inom riksintresseområde. Texten i del
2 under Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden kompletteras med beskrivning av
kommunens intentioner för varje utpekat område. Komplettering av texten med Göteborgsregionens
strukturbild där Vättlefjäll och Risveden är en viktig grön kil för friluftslivet.
Synpunkter från enskilda:
”Vi skulle gärna att fastigheterna Ale Skårdal 5:30 och Ale Skårdal 5:31 kommer in i Översiktsplanen
2021 som nya bostadsområden.”
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
”Det är bara ÄLVÄNGEN och NÖDINGE som gäller i den här planen. Här behöver ni tänka om! Det var
otroligt lite för Bohus/Surte t.ex. som tillsammans är större än ÄLVÄNGEN.
Som skattebetalande Bohus-bo blir jag otroligt besviken när jag läser detta. Vi har flera behov även i
Bohus. Skolan behöver byggas ut, tomter för villor behöver frigöras, lekplatser byggas, (den enda
nuvarande kommunala i Bohus är ett skämt, en gammal stackars sandlåda o en gunga, många
villaträdgårdar har bättre lekplatser), Bohus centrum behöver renoveras m.m.”
Kommentar: Noteras. Översiktsplanen hanterar inte innehållet i redan detaljplanelagda områden.
”En uppfräschning av Bohus centrum behövs i form av byggnad eller fasadändring för att locka mer
personer till Bohus.
Uppe på Sandliden på den öppna ytan bör ett grönområde byggas för rekreation, i form av lekplatser,
utegym, tennisbana/basketbana/padelbana/GYM. Även skapa ett promenadstråk som ansluter mot
Jennylunds idrottsanläggning. Vintertid skulle man även kunna ordna med en skridskobana av öppen
karaktär och även skapa en vintermarknad med tillfälliga stånd. Sommartid skulle ytan även kunna
användas för bilbio.
Skapa en gågata längs med Sandliden då det är många barn som passerar där dagligen mot
Jennylunds idrottsanläggning och en säker och upplyst passage behövs längs med vägen.”
”Generellt behövs det fler lekparker i Bohus.”
”Rusta upp Bohus Centrum”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Dock behöver det klargöras att kommunen inte har rådighet över
privata fastigheter utan det är fastighetsägarnas roll. Synpunkterna om olika aktivitetsområden
förmedlas till Kultur och fritid.
”Vi saknar säker skolväg för barnen längs Rördalsvägen. Från Jennylund och hela vägen upp till
soptippen är vägen kraftigt trafikerad av last/sopbilar som har en hastighet på 70 km/h.
Jag önskar en cykel/gångväg för att säkert kunna skicka mina barn på cykel till skolan. Om detta är
långt bort i planerna önskas sänkning av hastigheten samt tydlig uppmärkning att skolbarn finns på
vägen. Det är bara en tidsfråga innan någon blir påkörd.”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Rördalsvägen, från Jennylund till kommungränsen mot
Göteborg, har enskilt huvudmannaskap.
”Tänk vad härligt det vore om Gamla Djurparken rustades upp och det blev någon liknande form av
Slottskogen. Och då i anknytning till nya ridhuset med dess konferenslokaler mm.
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Göra i ordning Jennylunds idrottsplats och hitta användningsområden till de gamla grusplanerna. Just
nu ser det väldigt tråkigt ut uppe på Jennylund.”
Kommentar: Noteras
”Mitt förslag är att möjliggöra för bostadsbyggnation på bergkrossen i Vikens mark när deras
täktverksamhet löper ut. Jag vet inte hur länge de har möjlighet att fortsätta med bergtäkt kanske till
efter ÖP har löpt ut. Detta skulle också kunna möjliggöra byggnation fortsatt på områden från Viken
hela vägen upp till Jennylund. Även byggnation öster om Jennylund i den gamla sandtäkten och
djurparken.”
Kommentar: Noteras.
”Mellan Surte och Bohus finns det markerat tätortsnära natur. Där vistas inga människor nästan. Bra
ställe att bygga.”
Kommentar: Noteras
”Bygg ut Surte söderut ner mot kommungränsen mellan Ale och Göteborg, bygg ut Surte öster ut till
Surtesjön. Central Nödinge kan förtätas och byggas om samt byggas ut norrut i åkeriområdet samt
väster om motorvägen och järnvägen där man kan ha station för - Pendeltåg både ovan och under
mark (läste i DN att man ska bygga tåg från Surte till Oslo), linbana och bussar.
Kommentar: Noteras
”Orten Bohus har stor potential - bygg ut österut i området mellan Viksjön, Bohus Höjd och det nya
området väster om soptippen. Bohus Centrum borde förtätas, byggas ut söderut till Bohusskolan och
öster om klorvägen. Orten borde byggas ihop med Nödinge norrut.”
Kommentar: Noteras
”För ett par år sedan var en göteborgare på besök hos mig i Bohus och sa: tänk om kommunen kunde
flytta Akzo Nobel och istället bygga bostäder här, hur fint skulle det inte bli?”
Kommentar: Noteras. Nouryon har tillstånd från staten som löper utan tidsavgränsning.
”Idrottsplatsen i Surte flyttas till lek- o sportparken, mitt i Surte vid pendelstationen. En utveckling för
hela Ale kommun. En guldklimp för Surte. Vid f.d. Surte IP utvecklas kommunens största
bostadsprojekt.”
Kommentar: Noteras
”Jordfallsbron är en mardröm att ta sig gående eller cyklandes genom då den är helt felkonstruerad.
En lösning för de oskyddade trafikanterna måste till. Eftersom vi Bohus handlar, jobbar, tränar och
går i skolan i Kungälv måste förbindelsen finnas kvar även efter Jordfallsbrons existens. Men det
behöver kanske inte vara i formen av genomfartsled. ”
Kommentar: Noteras.
”Och utredningsområden som redan utretts flera gånger och inte bedömt genomförbara, varför
ligger de kvar? (Och bara vissa men inte alla, det är ju väldigt märkligt. Känner mig lite förolämpad
över att Bohus skans tydligen är så väldigt mycket omöjligare än Alehöjd eller Brandbobergen eller
Vadbacka 2:57 m.fl. Vad har ni egentligen emot att utveckla Bohus. Senaste
bostadsförsörjningsprogrammets prognos för Bohus är 10 tillkommande bostäder på fem år! På
riktigt! Det är ju skandal.”
Kommentar: Noteras.
”Så lite om det som berör mig närmast. Bohus, uppskattar mycket att Åsen ligger utlagd som område
för närrekreation även om det är lite onödigt att ha med Lilla och Stora Viken och snålt att det inte
kopplas ihop med Västsluttningen av Vättlefjäll (gamla dragningen av Hållsdammsleden). Tycker att
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bäckravinen längs naturstigen och de östra branterna av Åsen där korparna häckar, Björkekärrs äng
och bäckravinen ner mot Stora Viken borde läggas ut som kommunalt naturreservat och
vattendraget (ok, diket) mellan de båda bäckarna borde restaureras. (Fast jag vet inte om det är till
våtmark eller en naturligare bäckfåra). Ta ställning till om delar av jordbruksmarken vid
Vinningsbovägen kan tas i anspråk för bebyggelse, i alla fall närmast Alkalievägen och Bäckvägen (och
ja, jag förstår att geotekniken är usel och att bäckravinen måste fredas). Det skulle också kunna
utredas om marken mellan Björkekärrsäng och Alekrossen samt Alekrossen, eventuellt kopplat mot
Stenkil skulle kunna vara lämpligt för bostäder, även om det är i längsta laget till pendeln så är
Vinningsbovägen en fin cykelväg. Tackar för utpekandet av Jennylund som porten till Vättlefjäll,
skulle vilja se Jennylund som utvecklingsområde för besöksnäring samt att det utreds om det är
möjligt att förtäta med bostäder i anslutning till området, särskilt delar som är förorenade i och med
att det finns statliga bidrag att söka. Kraftledningar och ställverk behöver redovisas i kartan som
viktig teknisk infrastruktur.”
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.

Utredningsområde Surte

Moderaterna:
Vi är öppna för att förlänga utvecklingsområdet i Surte (på bergskanten) både åt norr och i söder.
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Synpunkter från enskilda:
”När det gäller marken i Surte som ni föreslår till bebyggelse så är vi flera som tycker att ni ska hitta
någon annan mark. Anledningen till detta är att idag så finns det 2st hästgårdar inom området och
fantastisk skog som används av väldigt många. Det är väldigt härlig skog med många människor som
är ute med sina djur och går.”
”Att ta marken i anspråk för att göra bostäder vore samma sak som att förstör vårt mysig samhället
Surte. Så vi vill inte att ni rör denna marken som är inringad på bifogad ritning. Sedan så tycker vi att
ni kunde ha pratat med oss som äger marken innan ni hittar på något som det här och lägger upp det
på nätet. Vi kommer inte att släppa marken bara sådär.”
”Jag hoppas att man kan låta de fina naturområdena på berget vara fredade från exploatering.
Dessa tillför ett stort värde till oss Surtebor/folk utifrån som besöker Vättlefjäll!
Undrar varför man inte tar tag i glasbrukets gamla industriområde där marken faktiskt är platt och
försöker göra något bra av den?”
”Översiktsplanen över södra Surte är att förstöra den sista andningspunkten i Surte om de planeras
att bygga bostäder uppe i den unika naturen som finns runt fågeldammarna och vallarna.”
”Detta område borde inte vara ett alternativ engång. Fågeldammen och runt vallarna är ju dit vi i
Surte går till med våra barn och skolan har sina friluftsdagar och de kommer Ale-bor från hela
kommunen hit. Det finns ju inte några andra grönområden här i Surte.”
”Såg eran översiktsplan för att bygga bostäder uppe vid fågeldammarna i Surte. Vad är poängen med
att bygga bostäder där och förstöra naturen? Skulle det inte vara bättre att riva de gamla obebodda
lokalerna nere i centrum, och bygga nya bostäder där? Längst med hela 45 vid finns yta och gamla
ruckel att bygga på utan att riva skog och natur?”
”När det gäller marken i Surte som ni förslår till bebyggelse så är vi flera som tycker att ni ska hitta
någon annan mark. Anledningen till detta är att idag så finns det 2st hästgårdar inom området och
fantastisk skog som används av väldigt många. På den ena hästgården är jag uppväxt på och
tillbringat mycket tid på den andra. Är väldigt mycket uppe på gårdarna även idag och rider.
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Det är väldigt härlig skog med många människor som är ute med sina djur och går, och fantastisk att
rida i. Jag vill ha den som den alltid har varit. Det är fantastiskt att kunna ha 2st gårdar så nära och att
man bara kan gå en lite bit för att uppnå den lantliga miljön, och för att uppleva friheten och för att
rida. Skogen inom området sköts väldigt bra och värnar till mångfalden som även ni vill värna om.
Att ta marken i anspråk för att göra bostäder vore samma sak som att förstöra vårt mysig samhället
Surte.”
” Hej, jag vill lämna min åsikt angående bygget hos oss uppe vid Fågeldammsvägen Surte.
Jag och min man flyttade hit 2019 då vi köpte första "gården" på vägen. Det gjorde vi enbart för de
fina omgivningarna och läget samt att jag kunde ta med mina hästar och ha dem här hemma!
Jag vill inte att det byggs här uppe, utan jag som vi andra här vill att våra djur och vi själva ska få ha
lugn och ro. (Anledningen till varför vi valt att bosätta oss just här!) Om somrarna är det tillräckligt
med spring här ändå. Vore förskräckligt bygga bostäder i denna vackra natur vi har utanför huset.”
”Jag har nu granskat den digitala kartan och läst översiktsplanen, dock framgår det inte vad som är
tänkt med ’utredningsområde tätort’ i Surte, norr om fågeldammarna. Jag som är markägare inom
utredningsområdet har ej för avsikt att upplåta mark, och jag vet att mina grannar har liknande
uppfattning. Kvar är alltså Kommunens egen mark vilket dessvärre är mycket sämre placerat än våra
marker med avseende på ’Hälsa och säkerhet’ samt ’Natur- och kulturmiljövärden’.”
”Jag ogillar planen att skapa ett förtätningsområde mellan fågeldammarna och vallarna i Surte. Jag
tror att det hade varit negativt för samhället i stort och framför allt för naturområdena.”
Kommentar: Utredningsområdet minskas. Det behöver också förtydligas att privatägd mark som
pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om
markägaren så vill kan det prövas inom ramen för översiktsplanens intentioner.
”Jag vill bara säga att som Surtebo så ser jag med glädje att en förhoppning finns om att även bygga
mer här i Surte! Jag säger JA!”
Kommentar: Noteras

Utvecklingsområde verksamheter Bohus

Miljöenheten Ale:
Utpekat nytt område för verksamheter har i norra delen kvar naturliga strandkanter mot Göta
älv. På andra sträckor längs älven har de naturliga stränderna till stor del försvunnit på grund
av strandskoningar. Att ytterligare påverka de naturliga strandkanterna vid Göta älv är
sannolikt inte förenligt med miljökvalitetsnormen för Göta älv, med strandskyddet, med
riksintresset för naturvård eller med tänkt vattenskyddsområde. Skredrisk och
översvämningsrisk är också stor längs älven.
Kommentar: Verksamhetsområdet är redan ianspråktaget, detaljplan saknas.

NÖDINGE
Länsstyrelsen:
I södra delen av Nödinge planerar kommunen för två utvecklingsområden av tätorten. Båda dessa
områden ligger delvis inom riksintresse för naturvård. Ett av områdena ligger också inom riksintresse
för friluftsliv. I granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplan för Nödinge gjorde
Länsstyrelsen bedömningen att det finns goda förutsättningar att riksintressena tillgodoses om de
riktlinjer och rekommendationer som finns i fördjupning av översiktsplanen följs i kommande
detaljplanering. Samtidigt som det konstaterades behov av ytterligare utredningar av naturvärdena.
I översiktsplanen lägger nu kommunen till utvecklingsområden för bostäder i Hållsdammsbäckens
dalgång, som är av riksintresse för naturvård, där fördjupning av översiktsplan föreslog oförändrad
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markanvändning. Det ökar påfrestningen på miljön kring Hållsdammsbäcken. Kommunen behöver
visa att det inte påverkar möjligheterna att tillgodoseriksintressena på platsen.
Kommentar: Utvecklingsområde vid Backa Stenkil minskas så att intrånget i riksintresset undviks.
Utvecklingsområde vid Hållsdammsbäcken justeras så att riksintresse för naturvård och strandskydd
inte påverkas. I text förtydligas intentionerna om att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt
med försiktig förtätning utefter Bräckans väg respektive Granåsvägen.
Synpunkter från enskilda:
”Bygg rejäla 4-6 vånings bostadshus: A.på Lidl-ytan, B.på södra delen (STC/pizzerian). Med plats för
kommersiella aktörer i bottenplan. Samt på berget bakom Kulturrum-komplexet, samt söder- och
norrut hur mycket som helst där plats finns/skapas.”
Kommentar: Noteras
”De centrala delarna av Nödinge har stora möjligheter att utvecklas en attraktiv kärna. Bygg ut
centrum från Backavägen i söder till Norra Kilandavägen i norr samt österut till Joel i svängen. Bygg
om klöverstigen till kvarterstad. Nödinge och Södra Nol borde byggas ihop. Området öster om
Golfbanan kan byggas ut till Dammekärr. Ale Höjd och området runt vimmersjön borde också
bebyggas.”
Kommentar: Noteras
”När det gäller att utveckla Nödinge centrum så är det en fin tanke, dvs att det skall bli någon form av
affärscentrum men med tanke på Kongahälla center och närheten till Bäckebol så kommer det att
vara svårt att få dit affärer. Redan nu så flyttar många affärer och i och med covid har många blivit
vana vid att handla på nätet vilket bara kommer utvecklas i framtiden. Att ha ett stort parkeringshus
nere vid torget kommer göra att det blir en mörk och skygg plats. Inte säker eller särskilt trevlig.”
Kommentar: Noteras

Utredningsområde Hållsdammsbäcken

Naturskyddsföreningen:
” För Hållsdammsbäcken dalgång kommenteras att ”södra halvan av området är av riksintresse för
friluftsliv och vattendraget är av riksintresse för naturvård. Området används i hög grad som
närrekreationsområde och är mycket naturskönt. Naturskyddsföreningen menar att detta område
endast tål en viss förtätning av bostäder på utvalda platser och inte i de södra delarna.”
Kommentar: Utvecklingsområde vid Hållsdammsbäcken justeras så att riksintresse för naturvård och
strandskydd inte påverkas. Tanken är att utredning får visa om och hur det är möjligt med försiktig
förtätning i området. Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av
kommunens intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och
utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
44 likalydande yttranden med sammanlagt 115 underskrifter har inkommit. Yttrandet redovisas
förkortat :
”Undertecknade som är boende, markägare, verksamma och dessutom engagerade för framtiden
gällande området Bräckans väg och Granåsvägen vill framföra följande.
Området klassificeras i förslaget till ÖP som utvecklingsområde för tätort vilket troligen innebär
omfattande bostadsbebyggelse.
Vi föreslår istället att området och hela Hållsdammsbäckens dalgång (kallad Nödinge dala)
klassificeras som tätortsnära kultur- natur- och rekreationsområde i småskaligt jordbrukslandskap
När Nödinges befolkning växer med nya bostäder krävs samtidigt, för att skapa ett bra och attraktivt
samhälle, att tätortsnära grönområden finns avsatta för nuvarande och kommande befolkning.
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Dalgången är enligt oss ett mycket lämpligt tätortsnära grönområde som kan utvecklas ytterligare
med rätt åtgärder i form av utökat djurbete och ökad tillgänglighet t.ex. genom en promenadstig.
Dalgången kan dessutom utgöra en grön korridor och förbindelselänk mellan samhället Nödinge och
Dammekärrs- och Vättlefjällsområdet.”
Kommentar: Synpunkten noteras. Avsikten med utredningsområde Hållsdammsbäcken är att
undersöka om det finns möjlighet till försiktig förtätning utefter Bräckans väg och Granåsvägen.

Utvecklingsområde Backa, Nödinge

Naturskyddsföreningen:
Gällande utvecklings-område tätort Lahallsåsen menar föreningen att jordbruksmark inte ska
exploateras och att bokskogen och de höjder som har fina utblickar ut mot älven inte ska bebyggas
utan istället pekas ut som närrekreationsområde (tätortsnära natur).
Kommentar: Detaljplanearbete pågår. Ett planförslag var på samråd 2016. Planarbetet var under en
tid vilande men är nu återupptaget.
Synpunkter från enskilda:
”Utbyggnaden av området vid Backa säteri både där drivingrangen ligger idag och bort mot
Vikadamm anser jag är helt felplanerad med tanke på vilken bebyggelse som behövs i Nödinge. När
Nödinge utvidgades förra gången så byggdes bostäder vid Backa säteri där de som planerade trodde
att pensionärer/golfare skulle flytta in vilket missbedömdes och det istället till största delen flyttade
in barnfamiljer vilket ledde till att det saknades förskolor.”
Kommentar: Detaljplanearbete pågår. Ett planförslag var på samråd 2016. Planarbetet var under en
tid vilande men är nu återupptaget.

Inre bilväg

”En ny inre bilväg mellan Nödinge och Nol planeras för att ge säkrare skolväg. I dag finns en bra GCbana där ny väg planeras samt Alevägen som lokal bilväg. Jag förstår inte hur en ny bilväg ger en
säkrare skolväg. Det är väl bättre med en GC-bana som oskyddade trafikanter kan använda?”
Kommentar: Vägreservatet flyttas österut.

NOL
Länsstyrelsen:
I översiktsplanen föreslår kommunen en ny broförbindelse norr om Nol för att på sikt ersätta
Jordfallsbron. Det finns behov av framtida nya broförbindelser över Göta Älv. Än så länge har inga
åtgärdsvalsstudier eller fördjupade utredningar genomförts. En ny förbindelse över Göta Älv med
anslutande vägar i ett läge norr om Nol berör många olika värden, däribland riksintressen och det
finns risk för skada på riksintressena.
Kommunen redovisar ett läge för ny bro över Göta Älv. Som nämns ovan har ännu inga
åtgärdsvalsstudier eller andra utredningar gjorts än, men det behöver redan nu framgå av
översiktsplanen att riksintresset för kommunikationer, sjöfart, berörs av ny bro.
Kommentar: Kommunen är medveten om att en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) behöver genomföras innan
läge för ny broförbindelse kan fastslås. I ÅVS för Bohusmotet som togs fram 2018/2019 står att Ale
kommun och Kungälvs kommun behöver spela in ytterligare älvförbindelse till VGR.
Utredningsområdet som redovisas i översiktsplanen är ett läge som Ale kommun och Kungälvs
kommun gemensamt ser som intressant. En ÅVS eller fördjupad utredning får sedan ta ställning till
om utpekat läge för bro är aktuellt eller ej. I detta arbete tas hänsyn till riksintresset för
kommunikationer, sjöfart.
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Synpunkter från enskilda:
”Området öster om Nol, Brandsbobergen, borde byggas ut och upp längs Alingsåsvägen till
Hältorpssjön. Tudorområdet borde bebyggas och bli en del av Nol centrum. Det kan även förtätas
bland punkthusen med nya byggnader så att även det området blir en del av Nol centrum.”
Kommentar: Noteras. Brandsboberget är utpekat som utredningsområde tätort. Detaljplanearbete
pågår för Tudorområdet.
”Vi vill också ifrågasätta varför norra "Sagoskogen", precis söder om Nol IP inte finns med som
tätortsnära natur i "Pågående markanvändning"? Det är ju trots allt en fin ingång till skogen och
kommer man norrifrån är det där man startar sin promenad/löp- eller cykeltur. Nolbarnen leker i
hela skogen, bygger kojor och cyklar etc. Genom att inte ta med det under rubriken "Pågående
Markanvändning" kan man istället ta med den delen av skogen som "Utredningsområde tätort" vilket vi anser grundar sig på en felaktig bild.
Kommentar: Karta justeras.
I visionen för andra orter med småbåtshamn, såsom Bohus och Surte, står det inskrivet att den skall
utvecklas och närheten/tillgänglighet till Göta Älv - varför kan inte detta göras någonstans i Nols
närhet?
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Varför måste Ale och Nol till varje pris växa, satsa på det kommunen har - fin natur och gör den
tillgänglig för de boende, det är därför man lockas av att bo här. Vår tolkning av Nols del av
översiktsplanen är tyvärr att bara för det inte finns några i dagsläget utmarkerade
rekreationsområden/friluftsanläggningar så kan det som finns och används utredas och byggas bort.
Kommentar: Noteras
Och när ni bygger, bygg hus som folk väljer att bo i av mer än ekonomiska skäl, inte vita, täta lådor. Vi
tycker att områden som Kärrvägen (radhus) och punkthusen i Nol med stora gröna ytor mellan husen
och inga bilar är ett föredöme (även om de börjar bli gamla). Förtäta försiktigt, ju fler man blir desto
fler "mellanytor" behövs.”
Kommentar: Noteras

Utredningsområde Brandsbobergen

Naturskyddsföreningen:
Gällande utredningsområde för Brandsbobergen påpekar Naturskyddsföreningen bland annat att
detta används som närrekreationsområde, att bebyggelse bör placeras i mindre områden med
mellanliggande närrekreationsområden och att miljöer med förhöjda naturvärden bör sparas.
Kommentar: Noteras
Företagarna Ale:
Översiktsplanens intentioner visar att Nödinge och Nol kommer att växa samman, även Alafors
kommer att bli en del av detta sammanlänkade område. För att detta ska bli verklighet behöver Ale
kommun bidra genom att anlägga de stora stråken av infrastruktur. Det skulle visa vägen för övriga
aktörer på marknaden. Ett av de viktigaste områdena i kopplingen mellan Nödinge-Nol och även
Alafors är Brandsbobergen. Detta är sedan länge ett utpekat område för bostadsexploatering och
borde definitivt följas upp. Initialt kommer det innebära höga exploateringskostnader varför det är
viktigt att kommunen går i fronten. Senare kommer intäkter från markförsäljning och
anslutningsavgifter till VA-system att ge kommunen återbäring, inte minst genom fler skattebetalare.
Kommentar: Noteras
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Synpunkter från enskilda:
” Hur kommer det sig att man fortfarande envisas med att titta på Bransbobergen i ett stråk ner mot
Nödinge för bebyggelse när den utredning som gjordes (för nu många år sedan) tydligt pekar på att
det inte går att få ekonomisk bärighet i ett sådant projekt.”
”Att bygga bostäder i skogen där folk tar dagliga promenader blir otrevligt. Att det dessutom är
dyrare än att bygga på andra ställen är ju lite tråkigt. Ingen människa vill ha hus för de fina stigarna i
Nol finns. Bygg vad ni vill vid gamla Tudor men låt skogen vara. Tack.”
”Jag noterar också att man planera utredning och exploatering i området längs berget mellan
Nödinge och Alafors, vilket inte går ihop med en önskan om att bevara naturområden. Man bör med
fördel fokusera på bebyggelse i områden som inte gör att ytan av skog och natur minskas. ”
”Att bebygga bergskanten mellan Alafors och Nödinge kommer bli dyrt och kommer att leda till stora
ingrepp på den stadsnära skogen i både Alafors, Nol och Nödinge. Frågan är om det blir ekonomiskt
lönsamt även utan att beakta de andra värdena? Det ska göras varsamt står det i översiktsplanen
men ingen bebyggelse där kan göras obemärkt. Terrängen är bergig och svårtillgänglig och stora
maskiner måste bereda väg för att bland annat installera vatten och avlopp och vägar. Det kommer
innebära att ekosystemen, djuren, insekterna, träden, örterna och berget kommer att påverkas och
många arter kommer att förlora sina hem. Människor som dagligen går där kommer förlora sin
skogspromenad och det kommer uppröra många Alebor.”
”Jag tycker att det är underligt att Brandsbobergen och skogen i Nol utreds som alternativ för tätort.
Det är väl ändå närheten till skog och natur som är det fina med Nol. Allmänhetens naturintresse
ökar tydligt för varje år enligt flera undersökningar och fler vill spendera mer tid i naturen.”
”Tycker absolut att Nol kan bebyggas till viss del med nya bostäder. Dock vill jag påpeka att många
Nolbor just väljer Nol för närheten till naturen samt lagom avstånd till Göteborg. Det inrutade
området som ev utreds för bostäder är ett otroligt vackert naturområde med stigar och vägar högt
upp på berget. Här finns den gamla gruvan och man kan även se snäckskal på sina ställen (havs
snäckor). Enormt trist om detta område skulle försvinna.”
”Jag tycker att Brandsboberget ska få vara obebyggt, det har stora naturvärden för oss som bor i Nol.
Det betyder väldigt mycket att kunna ta sej till skogen utan att behöva ta bilen. Vi är många, många
som promenerar, joggar, rastar hundar, plockar svamp och bär. De flesta barnen här i Nol har varit på
äventyr i skogen, alla har väl varit vid gruvan, eller hur? Snälla, bygg inte sönder vår skog.”
”Att förstöra området längs Lunnavägen och Brandsbobergen med industri och bebyggelse låter som
en bedrövlig idé med tanke på hur viktigt rekreationsområde det är för de som bor i området.”
”Jag vill ha kvar den fina naturen i Nol!”
” Ale kommun fortsätter att mot invånarnas vilja omvandla vårt gröna Ale till en stark del av
Göteborg, dvs betongförort med höghus. Varför skall vi få det sämre bara för att stadsplanerare och
arkitekter skall ha att göra? Allt bygger på en föråldrad syn om evig tillväxt, vilket Greta
Thunberg påpekat. Med hjälp av ord som förtätning, utveckling osv lurar ni folk, då det i själva verket
gäller överexploatering! How dare you? Sluta omedelbart att aktivt locka hit folk utifrån, och bryt
upp planen med bebyggelse Nödinge - Nol med 50 procent gröna områden.”
Kommentar: Noteras. Utredning får visa om och i vilken omfattning utbyggnad är möjlig.
”En annan synpunkt är att Kärrvägen och punkthusen redan har problem med att det är byggt på lera
med mycket vatten i marken. Skulle inte avverkningen av skogen och byggande av bostäder på
berget orsaka ytterligare avrinning ner i dalen och öka problemen med vatten i marken?”
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Kommentar: Noteras. Dagvattenproblematiken i Nol är känd och måste utredas inför detaljplanering.

Broläge

Trafikverket:
I översiktsplanen finns ett utredningsområde för en ny broförbindelse över Göta Älv utpekat.
Trafikverket är eniga med kommunen om att det finns behov av en eller flera nya framtida
broförbindelser. Trafikverket har i nuläget inte genomfört någon utredning eller åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) över nya älvförbindelser, vare sig söder eller norr om den befintliga Jordfallsbron. Trafikverket
kan därmed inte ta ställning till föreslaget broläge förrän en fördjupad utredning eller ÅVS har tagits
fram av Trafikverket.
Sverigedemokraterna:
Har kontakt och samråd skett med Trafikverket? Vi ser stor risk att stora områden beläggs med
byggförbud och utvecklingsförbud. Vad händer vid ett eventuellt nytt broläge med det gamla
broläget? Dagens broläge fungerar mycket väl för alla de som pendlar ut på Hisingen samt alla
transporter som kommer norrifrån via E45 och ska vidare ned till Göteborgs hamn. För dessa är det
befintliga broläget mer fördelaktigt.
Svenska stenhus:
Endast ett läge är markerat som utredningsområde för broläge, alternativa förslag behöver tas fram.
Kommunal mark inom detaljplan för Osbacken bör reserveras för att ha rådighet att möjliggöra ett
alternativt broläge. Ett broläge vid Osbacken kan anslutas högt på berg, likt Angeredsbron, vilket kan
vara positivt då det inte behövs långa ”påkörningsramper” som kan vara svåra att få plats med vid
Nolmotet om man tänker sig en högbro som skulle underlätta för sjöfarten.
Synpunkter från enskilda:
”Borde inte utredningsområdet för den tänkta nya broförbindelsen till Kungälv utökas norrut. På så
vis kanske man slipper gräva mer i kända fornlämningar och kan ta avstamp i berget vi gamla
Arlavillan för att lättare få höjd över järnvägen.”
”Placeringen av ny älvöverfart måste förankras med Kungälvs kommun innan den läggs in i ÖP. I
dagsläget har inte Kungälvs kommun återkopplat var dom önskar se en ny överfart.”
”Ny bro – utred först vilken trafik man räknar med skall använda en ny älvförbindelse innan man
målar in sig i ett hörn med avseende på placering av nämnda förbindelse. Skall bron avlasta
Jordfallsbron för trafik till /från Hisingen och Göteborg så bygg den nya bron när nuvarande bro. Skall
bron avlasta trafik från Norge till Jönköping, placera förbindelsen där den är mest effektiv.”
Kommentar: Kungälv och Ale kommuner har fått i uppdrag av Trafikverket i ÅVS Jordfallsbron att
enas om ett lämpligt läge för ny förbindelse över Göta älv. Kommunerna är överens om att ett läge
kan utredas i höjd med Nol och Diseröd. Nästa steg i processen är att förorda att förbindelsen utreds
ytterligare för nominering till nationell plan.
Älvängens företagarförening:
Om 20-25 år ska en ny bro mellan Nol och Diseröd byggas. Det är Ale och Kungälvs kommun
överens om. Det är ett sätt att binda samman E6 med E45 och slutligen E20 (Alingsås). Vi vill
uppmärksamma att det finns ett starkt behov av att snabbutreda hur trafiken ska ledas från E45
till E20. Det kommer att skapa nya möjligheter för planering av verksamhetsmark och detaljplaner
för bostäder. Vi tror inte att trafiken kan matas genom Alafors eller via förbifart Älvängen. Det lutar
snarare att förorda ett alternativ norr om Älvängen.
Företagarna Ale:
Ale och Kungälvs kommun har kommit överens om en ny tänkbar broförbindelse mellan Nol och
Diseröd. Vilka andra alternativ har diskuterats? Om inte, föreslår vi att kommunen reserverar mark
för vidare utredning. Nya bron ska koppla samman E6 med E45 och vidare till E20 i Alingsås.
Vägkorridoren mellan E45 och E20 måste därför skyndsamt utredas och läggas fast. Det är ett stort
infrastrukturprojekt som skapar både möjligheter och begränsningar i utbyggnaden av Ale kommun.
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Vi förordar en koppling mot E20 norr om Älvängen. Det är viktigt att såväl Alafors som Älvängen inte
splittras av en tung trafikled. Det är mest logiskt att leda trafiken från E45 via Skepplandamotet.
Kommentar: En övergripande trafikstrategi planeras. Denna får visa lämplig vägdragning.
Centerpartiet:
I texten anges ”En ny broförbindelse över älven pekas ut norr om orten för att ersätta Jordfallsbron”.
Bättre att formulera som att den framtida bron kan antas komplettera/avlasta Jordfallsbron för att
tydliggöra att broläget vid Bohus även framgent anses som strategiskt.
Socialdemokraterna:
I texten under Nol beskrivs också ett nytt brofäste för att ersätta Jordfallsbron. Detta bör ändras till
en skrivning om att komplettera den befintliga bron för att inte orsaka tveksamhet.
Kommentar: Texten ändras.

ALAFORS
Länsstyrelsen:
I norra delen av Alafors, väster om väg E45, föreslår kommunen ett utredningsområde för
verksamheter inom område av riksintresse förbåde friluftsliv och naturvård. Bebyggelse i detta
relativt orörda landskapsparti riskerar att få betydande konsekvenser för landskapsbilden och värden
i riksintressena. Kommunen måste visa att det går att genomföra förslaget utan att skada
riksintressena på ett påtagligt sätt.
Kommentar: Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens
intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
Tycker det är tråkig framtid ni planerar. Måste man bygga på vad enda tom fläck som finns i Ale
Kommun. Varför man bor till exempel i Alafors det är för att man vill bo på landet och känna lugnet.
Men vi som bor här känner att vi måste flytta här ifrån då det kommer att försvinna ju mer ni bygger.
Vi kommer att få mycket mer trafik som åker fram och tillbaka då det inte finns någon som helst
service, man måste ta sig ifrån Alafors för att bara kunna handla lite.
Kommentar: Noteras
”Alafors bör byggas ut västerut till tåget samt norrut ihop med Älvängen. Området vid Solgården och
fabrikerna bör byggas ut som ett centrum.”
Kommentar: Noteras
”Ett lite större område som kan länka samman ”ALE HÖJD” och ”BRANDSBOBERGEN”. I väster har
området fin utsikt över Götaälvdalen. Direkt österut ligger små tjärnar som kan (efter restaurering)
utgöra trevliga strövområden för framtida boende i området. I söder kan området utgöra en
utökning av ”Ale höjd”.
Kommentar: Noteras

Utrednings-/Utvecklingsområden Häljered och Osbacken

Naturskyddsföreningen:
Föreningen anser att verksamhetsområde mot Äskekärrsängarna är olämpligt och skulle påverka
landskapsbilden mycket negativt och att miljön i dag upplevs som förhållandevis tyst och
oexploaterad. Vidare att ”utredningsområdet för verksamheter som föreslås vid Vikingagården i
Helgered borde förbli tätortsnära natur ihop med Ranneberget. Eventuella verksamheter får inte
äventyra naturvärdena i området.”
Kommentar: Noteras. Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av
kommunens intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och
utvecklingsområden.
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Företagarna Ale:
Det råder fortfarande brist på byggklar verksamhetsmark i Ale, men i förslaget till ny översiktsplan
har några nya områden pekats ut. Ett av dem är marken norr om Osbacken i Alafors. Det har ett
strategiskt läge nära ett trafikmot längs E45. Här finns goda förutsättningar att locka till
nyetableringar, men vi tror att det förutsätter att kommunen tar initiativ. Spräng ner en del av
berget, dra fram nödvändig infrastruktur med vatten, avlopp och bredband. Visa att här är det fritt
fram att etablera.
Kommentar: Noteras
Synpunkter från enskilda:
”Områden som är tänkta för industri både Osbacken och området mellan Alafors och Älvängen efter
Alebacken mot Älvängen tänker jag skulle vara mycket mer attraktiva för bostäder. Marken är plan
och lättåtkomlig och det skulle också binda ihop Alafors med Älvängen så att man återigen kunde ha
en bra kommunikation med buss mellan orterna. Dessutom skulle man skapa attraktiva boenden
med närhet till Furulunds friluftsområde, att ha nära till stadsnära skog är något som människor
uppskattar med Ale och gör att de vill söka sitt boende här.”
Kommentar: Noteras

STARRKÄRR, KILANDA OCH RYD
Synpunkter från enskilda:
”Bygg ihop Starrkärr med Älvängen samt Kilanda och Sannum som mindre orter.”
Kommentar: Noteras

Förtätningsområde Kilanda

Svenska Kraftnät:
Svenska kraftnät tar hänsyn till magnetfältsexponering vid byggnation av kraftledningar
i närheten av bostadsbebyggelse, förskolor och skolor i enlighet med ansvariga myndigheters
rekommendationer och anser att kommunen bör ta motsvarande hänsyn vid planläggning och
lovgivning i närheten av kraftledningar. Området öster om Kilanda utpekas som förtätningsområde i
planen och ligger i direkt anslutning till en av Svenska kraftnäts ledningar. Svenska kraftnät anser mot
bakgrund av vad som anges ovan att det är olämpligt att planera för bostäder, förskolor och skolor i
detta område.
Sverigedemokraterna:
Ett markområde i Kilanda markeras som förtätningsområdet på åkermark. Markägarna är mycket
fundersamma över kommunens agerande och har inte för avsikt att förtäta. Detta område ska tas
bort som förtätningsområde i översiktsplanen.
Synpunkter från enskilda:
”Jordbruksmarken och lövskogen i Kilanda runt den gamla skolan och kyrkan bör skyddas helt mot ny
bebyggelse. Området har ett stort kulturhistoriskt värde och ev nya hus behöver smälta in med äldre
byggnadsstil och givetvis endast trähus. Viss förtätning med nya bostadshus kan tillåtas i skogskanter
och på områden bestående av berg eller på igenväxta markområden. Bybildningen i Kollanda kan
också förstärkas genom att tillåta nybyggnation så att underlaget för busstrafiken också blir högre.”
”I det markerade området i Kilanda utgörs det av produktiv åkermark samt kulturlandskap runt
Kyrkan och Kvarnen. Utöver detta går det en Kraftledning 400 000 kgv över det tänkta området.”
”Området Kilanda-Hult är med i ÖP som ett förtätningsområde eller utvecklingsområde för
byggnation av nya bostäder. Området som beskrivs är idag sammanhängande brukningsvärd
jordbruksmark som brukas och avses att brukas även framöver i småskaligt jordbruk. Marken tillhör
vår släkt och markägaren är varken informerad eller intresserad av att sälja för exploatering.”
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”I samrådshandlingen för Öp 2021 för Ale kommun finns det en vision om att hela den jordbruksmark
som är i Kilanda hult 1:2s ägor, skall exploateras av bebyggelse, som en del av förtätningsområde.
Kilanda Hult 1:2s Jordbruksmark brukas idag och skall även så göras i oöverskådlig framtid. Detta
betyder att exploatering av jordbruksmarken inte är möjlig att genomföra. Kilanda Hult 1:2s
jordbruksmark skall anses ha ett högt och kanske tom mycket högt brukningsvärde. Lerhalten och
mängden matjord är riklig (SGUS Jordartskarta) på hela den del av jordbruksmarken som Ale
kommun avser använda som förtätningsområde. Biotopsskyddade vattendrag genomlöper marken.
Biotopsskyddade stenmurar finns. Dessa omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 §
miljöbalken (SFS 1998:808), vilket förtydligas i 5 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken
(SFS 1998:1252). Detta medför att vattendrag och stenmurar inte får skadas, kulverteras, grävas om,
tas bort eller täckas över i samband med byggnation.”
Kommentar: Det föreslagna förtätningsområdet I Kilanda utgår.
”… markerat hela vår åkermark som ett förtätningsområde. Vi har inga planer på att frivilligt släppa
ifrån oss den marken.”
Kommentar: Hela det i samrådsförslaget utpekade området i Kilanda utgår. Det behöver också
förtydligas att privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett krav på att
marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

ÄLVÄNGEN
Länsstyrelsen:
I nordvästra delen av Älvängen, mellan väg E45 och järnvägen, föreslår kommunen två
verksamhetsområden inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Delar av områdena
ligger också inom strandskydd. Båda riksintressena är kopplade till de värden som Grönån med
strandzon har. Kommunen måste visa på att det som kommunen föreslår inte ger påtaglig skada på
riksintressena.
Även inom utredningsområdet för verksamheter direkt sydväst om tätorten finns höga naturvärden.
Kommunen behöver visa på att detär möjligt att genomföra förslaget utan att på ett påtagligt sätt
skadariksintressena för naturvård och friluftsliv.
Kommentar: Ett av områdena nordväst om Älvängen föreslås utgå och det andra utredningsområdet
föreslås minskas, skyddszon till Grönån säkerställs i samband med detaljplaneprövning och då ska
också krav ställas på att tillgängliggöra friluftlivet. Föreslagen etablering är viktig av
sysselsättningsskäl, då den kan innebära ca 350 nya arbetstillfällen. Lokaliseringen intill E45 är positiv
för verksamheten. Utredningsområdet sydväst om Älvängen tas bort i markanvändningskartan.
Fördjupad studie genomförs innan området eventuellt föreslås i senare översiktsplanering.
Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens intentioner
för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
Bygg ut Älvängen söderut ihop med Alafors samt norrut ihop med Skepplanda. Vägarna och garagen i
maden-Olof Persgården bör byggas om till parkering under mark så att området kan bebyggas med
lägenhetshus. Älvängen borde byggas ut från Ranneberget i söder till paradiset i norr.
”Småstadskaraktären förstärks med delvis nya inslag. Koloniträdgård, båtangöringsbrygga centralt
och fritidsfiske. Vid Carlmarks gamla brygga skapas möjlighet för fritidsbåtar att tillfälligt angöra.
Nära Grönån mynning skapas möjlighet att anlägga kolonilotter nära vatten. Längs Göta Älv fullföljs
skapandet av bra möjligheter till fritidsfiske. Fler bryggor i strandkanten. Möjlighet till båthus m.m.”
Kommentar: Synpunkterna förmedlas till Sektor samhällsbyggnad där arbete med fördjupad
översiktsplan för Älvängen pågår.
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”Utbyggnad i Kronogården stärker tillväxten i Älvängen och Ale kommun. Starrkärrsvägen är under
vissa tider hårt trafikbelastad, andra tider på dygnet är det lågtrafik. En trafikutredning bör
genomföras. Bygga ut antal körfält på någon kortare sträcka?”
Kommentar: En trafikutredning kommer att genomföras inom ramen för arbetet med fördjupad
översiktsplan för Älvängen.

Utvecklingsområde Älvängen

Moderaterna:
Vi är öppna för att utvidga "området öster om Maden" fram till Torp och Utby.
Vi är öppna för att utveckla området mellan Skönningared och Emmylund i anslutning till förbifart
Älvängen och motet vid 45an.
Vi är öppna för att utveckla området från motorbanan till Starrkärrsvägen (utmed förbifart Älvängen)
Kommentar: Synpunkten noteras.
Synpunkter från enskilda:
”… önskemål äldreboende Bovieran på marken Högstorp 1:8. Vi har även önskemål om ett nytt
badpalats typ Lerum som skulle kunna ligga i centrala Älvängen.”
Kommentar: Den berörda fastigheten liksom centrala Älvängen ingår i det område som omfattas av
det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen.
” Jag måste uttrycka min oro över att man vill sabotera hela paradisområdet i Älvängen. Ett ställe där
flera hästgårdar finns, unga som gamla som njuter av naturen. Detta vill man göra om till ett
bostadsområde?”
” Charmen med Älvängen ligger just i närheten till naturen. När ni nu planerar att bebygga
Paradisområdet och även skogsområden mellan Torp och Kronogården/Maden så tar ni bort allting
som gör Älvängen till det som samhället är idag. ”
” Vi vill framföra några synpunkter gällande den nya Översiktsplanen. Den som berör Paradiset,
Älvängen;
--ur rekreationssynpunkt är det här området viktigt för Älvängenbornas livsstil, då många joggar,
promenerar, rider och cyklar i detta område.
--på vår äga [ ] finns två dammar med stora naturvärden som vi värnar mycket om. Vi ser till att de är
i naturligt skick då de innehåller flera typer av groddjur som exempelvis stor och liten
vattensalamander och åkergroda och padda. Vi vill värna om detta område och motsätter oss en
storskalig bebyggelse och större genomfartsvägar, då detta är ett av Älvängens sista närliggande
strövområden.”
”Fattar inte hur ni tänker angående Älvängen. Vart skall alla djur ta vägen. Här finns natur som måste
finnas för allt mellan småfåglar och hästar.”
”Kände att jag var tvungen att skicka in till er och förmedla vad jag och många med mig i Älvängen
känner. Jag är bosatt i Knaptorp och fick se att vårat område fanns med i planerna. Mycket skog som
var en av de största anledningarna till att vi flyttade till området skulle röjas för att kunna bygga fler
hus. Både i och kring Solhöjdsvägen och även mot paradiset och den fina paradisbanan. Vart skall vi
då ta vägen med våra barn för att lära oss djur och natur eller varför inte kunna ta en picknick utan
att behöva ta bilen?”
”Det "förtätningsområde" som ni har ritat ut som sträcker sig mot Knaptorp / Nordmarken och som
omfattar Knaptorp 1:49 motsäger vi oss. Vi vill inte att detta område skall bebyggas. Vi tänker
fortsätta bevara och vårda de naturvärden som finns i detta område.”
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”Vi är för förtätning av bebyggelsen nord-öst om Älvängen.”
”Att bygga i paradisområdet är helt galet. Ska den samhällsnära skogen skövlas, så det ni lockar hit
folk med försvinner? Skogen där är dessutom otroligt fin. Vägfrågan därifrån måste lösas(och byggas)
INNAN ni bygger.”
”Jag tycker att man nu när förbifart Älvängen ska byggas borde planera för bostäder norr om vägen i
den sydligaste delen av Älvängen. Att man också bygger ut Älvängen till Torp och Alafors samt att
man eventuellt bygger en väg mellan Förbifart Älvängen och Alingsåsvägen som då fortsätter på den
nya vägen öster om Nol och då bildar en ny led mellan Älvängen och Nödinge.”
”Ale håller på att se över alla tätortsgränserna i kommunen och i Älvängen ser kommunen det
naturligt att ta med Starrkärrsvägen upp till cirkulationen vid Kronaskolan. Trafikverket vill inte utöka
utan vill att hela Starrkärrsvägen läggs som en korridor utanför tätortsgränsen.”
Starrkärrsvägen, enda till- och utfart för Kronogården, som skär tvärs igenom ett tätt villaområde,
beskrivs som en korridor utanför tätortsgränsen!”
De senaste sju åren har närboende vid Starrkärrsvägen arbetat, delvis tillsammans med
representanter för Ale kommun, med förslag till lösningar av situationen vid Starrkärrsvägen. Av
dessa förslag har samtliga tillbakavisats av Trafikverket!”
Kommentar: Synpunkterna förmedlas till Sektor samhällsbyggnad där arbete med fördjupad
översiktsplan för Älvängen pågår.

Förbifart Älvängen

Trafikverket:
I arbetet med att utreda förutsättningar för förbifart Älvängen bör Ale kommun ta med sig frågan om
väghållarskap. Om förbifarten ska vara kommunal är det för Trafikverket viktigt att en trafikutredning
tas fram i det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Älvängen. Trafikutredningen bör
utreda bland annat hur förbifarten kan anslutas till omkringliggande statliga vägar, förväntade
trafikmängder samt hur fordonsrörelserna fördelas.
Om förbifarten ska vara statlig ser processen annorlunda ut, då åtgärder på den statliga
infrastrukturen behöver föregås av en ÅVS som visar på vilka åtgärder som är nödvändiga.
Liberalerna:
Liberalerna anser att den föreslagna sträckningen inte är genomtänkt. Dels tas mycket värdefull
rekreationsmark i anspråk och dels kan syftet ifrågasättas då sträckningen inte medger någon direkt
anslutning till E45 samt passerar befintlig bebyggelse kring Maden och Olof Persgården.
Älvängens företagarförening:
En ringled öster om samhället är ett måste och av högsta prioritet för att inte bromsa
bostadsexploateringen och hålla tillbaka detaljplaner. Vi föreslår att förbifarten läggs så långt
österut som möjligt i den planerade vägkorridoren. På så vis håller vi ihop ett mer samlat Älvängen
och tar oss runt flera geografiska och topografiska utmaningar. När förbifartens exakta läge är
beslutat kan också detaljplanen för Paradisområdet aktualiseras och antas.
Sammanfattningsvis ser vi stora möjligheter för Älvängen att utvecklas inom ramen för den
föreslagna översiktsplanen. Med en ringled runt samhället skapas förutsättningar för Älvängen att
utvecklas till en attraktiv småstad - och förbli en tydlig centralort i Ale kommun.
Ambjörnssons Mekaniska:
Som ägare till fastigheten Paradiset fastighetsbeteckning Ale Starrkärr 4:12 o 1:33, är vi djupt oroade
om kommunens förslag gällande vägalternativ skulle förverkligas. Då vår verksamhet tidigare låg i
södra industriområdet med RV 45 på ena sidan och järnvägen på andra utsattes vi av både buller o
vibrationer som påverkade slutresultatet. Situationen var ohållbar varför vi diskuterade med
företrädare för kommunen o fick rådet att leta efter en nerlagd gård så skulle man hjälpa till o
underlätta godkännande av etablering.
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Vår verksamhet är beroende av en lugn o vibrationsfri miljö då vi tillverkar bla kontrollutrustning till
röntgenapparater, för mammografi där vi utvecklat en detalj som blivit världsstandard och vi
tillverkat sedan 1992. Vi har sedan 17 år vidareutvecklat förslutningsutrustning till bryggerinäringen
där vi nu är en av de största tillverkarna i Europa o våra produkter används i ca 60-70 länder världen
över.
Vår plan för framtiden är att företaget drivs vidare av nästa generation som deltagit i
verkstadsarbetet i 15 år och nu under pandemin genomgår vidareutbildning för att möta förväntad
orderingång med ökade kunskaper och på sikt även sysselsätta fler personer.
Vi har upplåtit mark till säkra ridvägar vilka kommer påverkas negativt av kommande planer. En stor
mängd boende i Kronogården o nya Svenstorpsområdet promenerar, vallar hundar, löptränar o
cyklar i området o byggs sedan Paradisområdet kommer ännu fler att behöva ett grönområde nära
boendet att koppla av i.
Företagarna Ale:
Älvängen är en av Ales två utpekade centralorter. Samhället har utvecklats positivt med en stor
befolkningstillväxt genom realiseringen av Kronogårdsområdet. Det har också medfört ett antal nya
företagsetableringar inom handeln. Nu är det viktigt att exploateringen och utvecklingen inte tappar
fart. Med detta som bakgrund bör förbifart Älvängen öster om samhället prioriteras. Lägg fast vägens
läge och släpp aktualisera nya detaljplaner för en fortsatt bostadsutbyggnad. Centrumplanen i
Älvängen är också angelägen. Det finns ett stort intresse av att bygga på gångavstånd till
pendelstationen. Ta vara på det och genomför olika markanvisningsprojekt.
Sektor Samhällsbyggnad:
När det gäller de utpekade vägreservaten finns en analys från 2017 som drar andra slutsatser än det
som kan ses avseende vägreservat i föreliggande planförslag. Orsakerna till varför man
väljer att inte gå vidare utifrån den tidigare gjorda analysen, behöver utvecklas
Kommentar: Förbifart Älvängens läge och utformning kommer att utredas vidare inom ramen för
arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen. Illustrationen i markanvändningskartan visar
flera möjliga placeringar. Viktigt för fortsatt arbete är att minimera intrånget i naturmiljön.
Synpunkter från enskilda:
Ett flertal personer har skickat in likalydande yttrande rubricerat Gemensamma synpunkter ÖP 2021
Ale Kommun. Yttrandet redovisas något förkortat:
”Området är i förslaget till ÖP 2021 markerat som utredningsområde tätort och en vägkorridor är
inritad mitt i området. Vi är medvetna om att en del av området är mark som ägs av kommunen. Om
kommunen avser att exploatera sin mark så är det ok om det görs varsamt med hänsyn taget till
närliggande områden. Det vi har synpunkter på är att kommunen i förslaget tänker sig att även vi
skall ändra inriktning på hur vi använder vår mark och dessutom ta delar av den i anspråk för att
tillgodose sitt eget tänkta behov av markanvändningen.
Om kommunen vill exploatera sin egen mark med bostäder så bör trafikflödet matas nerifrån på
kommunens egen mark. Vi kan inte se något behov att leda trafik över våra fastigheter för att
tillfredsställa det behovet. Det finns en redan väldigt funktionell ”förbifart” som passerar Älvängen i
form av en europaväg (E45). Vi kan inte se behovet att mata trafik genom vårt område om det inte
skall exploateras med ny bebyggelse. Den viljan finns inte hos oss fastighetsägare som bor i området
och undertecknat detta dokument.
Om ett av syftena med en ”förbifart” är att avlasta Starrkärrsvägen genom centrum så förstår vi att
den delen av vägen som är inritad ifrån Starrkärrsvägen och söderut med anslutning till E45 hjälper
till då majoriteten som passerar genom Älvängen centrum och inte har ett ärende där skall mot
Göteborg. Däremot kan vi inte se att den sträckningen som går från Starrkärrsvägen och norrut
genom vårt område fyller någon väsentlig funktion som ”förbifart” då det inte finns någon påfart
norrut nere på E45.

32

Vi har svårt att se behovet av en ”förbifart” som passerar över eller i närheten av våra fastigheter.
Sedan detta förlag med efterföljande diskussion var uppe redan i samband med förarbetet av ÖP
2007 har inte mycket förändrats. Redan då konstaterades att det var orimligt att ha med en sådan
inriktning i översiktsplanen när det inte finns något intresse hos fastighetsägarna att exploatera
området. Ingen av oss har i dagsläget inom överskådlig framtid några planer på att ändra inriktningen
på hur vi vill använda våra fastigheter. I det föreslagna området finns idag fem aktiva hästgårdar. Vi
har köpt våra fastigheter och flyttat hit med förutsättningen att kunna leva och bo i ett område där vi
kan utöva våra fritidsintressen. Det finns numera också nära access till säkra ridvägar i ALE som vi är
mycket tacksamma över att Kommunen har skapat. Om ÖP 2021 antas i den form som nu föreslås så
ändras dessa förutsättningar drastiskt för oss.
Många uttrycker oro för att natur, rekreation och jordbruksvärden kan gå förlorade om Förbifart
Älvängen genomförs.
”Om översiktsplanen antas så som det ser ut i förslaget som är ute på samråd skulle det för oss ge en
oönskad inlåsningseffekt. Vi förstår att det kommer dröja många år innan en väg med efterföljande
byggnation blir verklighet. För oss blir effekten av inte veta när det skall hända en stor osäkerhet på
hur vi kan fortsätta att utveckla vår fastighet som hästgård. Om vi i stället skulle välja att avveckla och
sälja för att fortsätta på ett nytt ställe så är möjligheten att sälja fastigheten som hästgård mycket
begränsad då hotet om en framtida väg över fastigheten finns i översiktsplanen. Att sälja fastigheten
till en framtida exploatör kan också bli svårt då ingen kan säga när det är möjligt att exploatera
fastigheten. Rent krasst så försvinner en stor del av det ekonomiska värdet på fastigheten i närtid
samtidigt som tänkbara alternativ för oss ökar i kostnad. Vi blir fast i ett boende vi inte vill ha kvar
utan ekonomisk möjlighet att flytta. Detta anser vi att kommunen i en dialog med oss fastighetsägare
behöver hitta en lösning på. Enklast är givetvis att bara ta bort förslaget om förbifart Älvängen över
vår fastighet precis på samma sätt som det gjordes 2006.”
” När jag tittar på översiktsplanen och ser ”Förbifart Älvängen” så känns detta förlegat och redan är
omodernt. Jag ser inte att detta är något som kommer att behövas med tanke på hur framtidens
resande kommer att se ut och hur vi väljer att förflytta oss. Att sträckningen dessutom ser ut att gå
genom skog och motionsspår gör så att man nästan fäller en tår av besvikelse. Skog ersätts av en
bilväg och människor som via motionsspåret upplever naturen skall nu få sällskap av bilar? Vill man
vara en kommun i framkant och tillgodose invånarna och dessutom locka till sig nya invånare så
måste miljön vara i fokus.
Genom Ale går en pendel som är den bästa i Göteborgsområdet med dess stationer och spår. Det
vore helt självklart att satsa på att säkerställa att befolkningen kan transporteras till stationerna på
ett sådant effektivt sätt som möjligt. Inte åka förbi eller genom Älvängen för att komma från eller till
45:an med bil.
Genom Ale går en pendel som är den bästa i Göteborgsområdet med dess stationer och spår. Det
vore helt självklart att satsa på att säkerställa att befolkningen kan transporteras till stationerna på
ett sådant effektivt sätt som möjligt. Inte åka förbi eller genom Älvängen för att komma från eller till
45:an med bil.”
”För några år sedan fick vi de EU finansierade "Säkra Ridvägar" som verkligen blev ett lyft även för
oss utan häst. Ridvägarna och småvägarna nyttjas flitigt av många, hästägare, hundägare och övriga
motionärer. Förbifart Älvängen med föreslagen sträckning skulle direkt dras genom flera av
gårdarnas marker och hagar. En 70-väg med den sträckningen som visas på kartan, en fin och rak väg,
skulle med största sannolikhet innebära en faktisk hastighet på uppemot 100 km/tim. Säkra
ridvägar.......???? Jag förstår att sträckningen på kartan ser väldigt bra ut men för oss som bor i
området skulle den vara en katastrof.
Ett förslag om än dyrare är att dra den mer österut tex där man nu har tagit ner all skog och
kommunen äger marken.”
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”Förslaget på förbifart Älvängen raserar möjlighet till en levande landsbygd.”
”Motivera varför förbifart Älvängen behövs.”
”Förbifart Älvängen bör inplaneras för att minimera trafik i tätortsnära läge.”
”Dra en ny trafikled från Älvängen, söder om Skepplanda och vidare norr ovanför Risveden mot
Alingsås.”
”Vi bor i Paradisområdet i Älvängen och har en hästgård. Det finns fem hästgårdar här i
Paradisområdet som alla vill fortsätta bedriva sin hästverksamhet.
Ert förslag med en ny väg och exploatering av våra fastigheters mark skapar bara konflikter mellan
oss och kommunens framtidsplaner. Går era planer igenom är det inget paradis kvar längre här
uppe.”
”Vi ifrågasätter Förbifart Älvängen. Den föreslagna vägkorridoren är dragen extremt nära befintlig
bebyggelse i Maden och Olof Pers-gården. Den ökade trafiken och bullernivån kommer att förändra
livsmiljön och livskvaliteten för väldigt många i denna del av Älvängen. Här bor mestadels
barnfamiljer, och med ökad trafik i området minskar säkerheten och tryggheten avsevärt.”
”Anser att planerad väg från Starrkärrsvägen till motorcrossbanan och vidare skall breddas på berg åt
väster och inte som nuvarande planering österut på åkermark.
Anser att väg för förbifart Älvängen bör inplaneras för att minimera trafik i tätortsnära läge.”
”En kringled runt Älvängen behövs verkligen då Starrkärrsvägen som är den enda vägen där alla
måste köra både för att ta sig förbi och genom Älvängen är allt för hårt trafikerad sedan Kronaskolan
byggdes.”
”Vi som bor här hoppas att de som beslutar om detta förstår att det inte är något som vi önskar vara
en del av, alltså att exploatera våran mark på kommunens föreslagna sätt. Varken förr, nu eller i
framtiden.
Jag kan informera att i vårat fall så finns det inte i våran intention att göra det i kommande
generationer heller. Då vi blir extremt drabbade av denna vägen så känns det fruktansvärt om den
skulle bli till verklighet.”
”Den nya vägplaneringen som planeras för Södra Älvängen kommer att förstöra rekreatiosområdet
söder om Vikadam med motionsslingor som utnyttjas av väldigt många människor. Bättre att hitta en
bättre lösning och kanske knyta ihop direkt med Alafors då det redan finns en befintlig väg i
dagsläget via Torp.”
”En förbifart som dras i den korridor som tir utritad kommer bli en barriär mellan vår och
övriga fastigheter i Paradiset samt till övriga samhället i Älvängen. Även vid en eventuell
utbyggnad av fler bostäder i området skulle en förbifart innebära en stor olägenhet i form av
buller. En större led innebär en stor säkerhetsrisk för våra barn och djur, då hastigheten är hög.
Det begränsar även våra barns möjligheter att ta sig till skolan, fritidsaktiviteter, affärer,
kommunikation mm.”
27 likalydande yttranden har inkommit: ”
”Vi kan se att kommunen föreslår en framtida genomfartsled omnämnd som "förbifart Älvängen11 i
förslaget till översiktsplanen.
Vi använder ofta detta fina område för rekreation och vill gärna se att det i huvudsak bevaras så som
det ser ut idag Då vi förstått att merparten av fastighetsägarna inte har något intresse för att
exploatera området med mycket ny bebyggelse så vill vi ge dem vårt stöd i deras önskan att bevara
området för rekreation.
Det behövs områden som detta i närheten av bostadsområden för att behålla närheten till naturen i
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ett samhälle som Älvängen. Närhet till samhällets service och naturen är en av de största
anledningarna till att människor vill bosätta sig här. Vi vill att det ska vara så även i framtiden.”
”Hur motiveras sträckningen av vägreservat för Älvängen mer än att tillgängliggöra mer mark för att
bygga ut tätorten? Är det markerade området ett resultat av flera olika alternativ? Varför har man
landat i just denna sträckning, t ex med tanke på Paradisbanan? Saknar motivering.”
”I dag går ALL trafik till Kronogården via Starrkärrsvägen. Den uppgår till över 5000 fordon/dygn,
35000/vecka. Hastighetsgränsen till 40 km/h överskrids av över 60% av fordonen. Kommunen är väl
medveten om hur stora problem det skapat för trafiksäkerhet och buller, som redan 2012 var
problem för de närboende.
Två gånger per dygn, morgnar och eftermiddagar, uppstår trafikstockning på Starrkärrsvägen. Det
skapar stor irritation hos de boende som inte önskar annat än att trafiken flyter. Andra tider på
dygnet respekteras hastighetsgränsen 40 km/h ytterst dåligt. Kvällar och nätter består av
oregelbundet trafikbuller, obegripliga hastigheter (150 km/h är inte ovanligt) och stora risker för
olyckor.
Problemen skulle delvis lösas med Kronogårdsleden, som i dag inte ens är påbörjad. Och ansvaret för
Starrkärrsvägen har Ale kommun överlåtit till Trafikverket, som i ---”Möte TrV-Ale kommun 21-01-28.
Bygg färdigt Kronogårdsleden till E45 enligt planen 2012 innan annan byggnation i Älvängen
planeras!
Trafikverket har upprepade gånger erbjudit Ale kommun att ta ansvaret för Starrkärrsvägen, så att
kommunen själv kan bestämma skyltning, utförande och andra lösningar. Gör det!”
Kommentar: Förbifart Älvängens läge och utformning kommer att utredas vidare inom ramen för
arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen. Illustrationen i markanvändningskartan visar
flera möjliga placeringar. Viktigt för fortsatt arbete är att minimera intrånget i naturmiljön.

Motorbanan

Älvbygdens MK:
Vi ifrågasätter översiktsplanen med anledning av att den inkräktar kraftigt på vår anläggning och
verksamhet. Vi har inte fått någon förhandsinformation om att denna plan ska presenteras på detta
sätt.
Detta skapar oro och förvirring bland våra medlemmar. Vi är ålagda att investera stora summor i
byggnation av bullervallar runt banan för att vi ska kunna bedriva den verksamhet vi gör, samtidigt
som att översiktsplanen sänder signaler om att anläggningen eventuellt måste flyttas.
Byggnationen av bullervallar har också inkräktat på banans utformning vilket har resulterat i att
folkracesektionen med dess medlemmar idag inte har en fullgod bansträckning att nyttja.
Vi emotser en närmare förklaring av översiktsplanen.
Socialdemokraterna:
Det behöver också i markanvändningskartan pekas ut plats för en framtida yta för motorsport för att
ersätta Paradisbanan som riskerar att försvinna i samband med kommunens framtida exploatering
kring Älvängen.
Ambjörnssons Mekaniska:
Motorbanan orsakar buller på reglerade tider tis. tors. 17.00-20.00 lör. 11.00-15.00. En ny väg genom
området medför buller dygnet runt, något som vore förödande för vår verksamhet.
Älvängens företagarförening:
Paradisbanans placering är olycklig med tanke på den planerade bostadsutvecklingen i Älvängen.
Dialogen med klubben måste intensifieras, men diskussionen måste inte nödvändigtvis handla om att
avveckla verksamheten. Med framtidens elmotorer kommer ljudet från banan inte längre vara det
stora problemet. Den tekniska utvecklingen inom motorsporten gör det kanske möjligt att bevara
delar av banan. Det krävs mer kunskap om den framtida motorsportens förutsättningar, krav och
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behov. Det är däremot tveklöst nödvändigt att snarast möjligt komma överens om en strategi. Att
vara eller inte vara kvar?
Synpunkter från enskilda:
”Eftersom de boende i Älvängen inte vill ha en motorklubb bredvid sig borde kommunen erbjuda
Älvbygdens motorklubb en plats norr om Alebacken…”
”Sedan blir jag bestört att gång på gång höra hur det diskuteras om paradisbanans vara eller inte
vara. Jag bor ett stenkast från det området och jag störs då inte av att det körs motorfordon där, det
har det alltid gjort. Man tänker faktiskt inte på det alls när man bor här, för det är en stor del av
Älvängen.”
”Att det också innebär att en motorklubb som funnits på platsen sedan 1948 med över 600
medlemmar varav över 150 barn och ungdomar ska flytta på sig är ytterst olyckligt. Den
samhällsinsats som motorklubben gör för alla dessa barn och ungdomar men även för alla vuxna i
form av träning och gemenskap är inte att förringa. Då kommunen inte tar hand om sina barn och
ungdomar själv så är det av yttersta vikt att de ideella föreningar som finns som gör detta får verka
och finnas kvar inom det område där de finns.”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Innan annan lämplig mark för motorsport pekas ut behöver
lokaliseringsutredning genomföras.

SKEPPLANDA
Länsstyrelsen:
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla hur riksintresset för
kulturmiljövård vid Skepplanda ska tillgodoses samtidigt som kommunen planerar för en utveckling
av orten med bland annat ett nytt bostadsområde, komplettering med flerbostadshus och en
utökning av verksamhetsmark. Föreslagen förbifart kommer också att göra intrång i riksintresset för
kulturmiljövård.
Kommentar: Trafikverket planerar en åtgärdsvalsstudie för förbifart Skepplanda med start vid
årsskiftet 2021/2022. Därefter får eventuell lokaliseringsstudie visa vad som är lämpligt att ta i
anspråk för verksamheter eller bibehålla nuvarande markanvändning.
Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens intentioner
för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
Synpunkter från enskilda:
”Bygg ut Albotorget till ett centrum samt bygg ut Skepplanda söderut.”
Kommentar: Noteras

Förbifart Skepplanda

Trafikverket:
I översiktsplanen har Ale kommun bland annat pekat på behovet av en ny förbifart Skepplanda.
Trafikverket har nyligen inlett ett ÅVS-arbete för att finna åtgärder som ökar trafiksäkerheten på
befintlig väg 1978 genom Skepplanda. Möjligheten och formerna för att även utreda en förbifart får
hanteras i en fortsatt dialog mellan Ale kommun, VGR och Trafikverket.
Kommentar: Noteras

Utredningsområde Grönnäs

Synpunkter från enskilda:
”I Grönnäs ser det enligt ÖP ut som det utreds för verksamhetsområde men vad vi förstått som bor i
området och tagit del av detaljplan att det ska byggas bostäder, varför är inte det med?”
Kommentar: Den del av utredningsområdet som låg väster om E45 utgår.

36

”På översiktsplanen syntes inte min gård som jordbruksmark, men det kanske bara var ett
förbiseende? Jag håller på att renovera min grindstuga för att kunna erbjuda boende till t ex
vandrare på pilgrimsleden och även ta emot övernattande hästar och ryttare som vill rida på de fina
ridlederna i kommunen. Om området här omkring förvandlas till ett industriområde ser jag inte
någon vits med att satsa på min gård. Det finns inga turister som lockas att bo här om de måste bo
vägg i vägg med div verksamheter (företag, småindustrier och verkstäder?)”
Kommentar: Kartlager jordbruksmark ses över inför antagande i avvaktan på den av kommunen
planerade inventeringen och värderingen av den brukningsvärda jordbruksmarken. Efter inventering
och värdering utreds i vilken omfattning mark kan tas i anspråk för verksamheter.

HÅLANDA
Synpunkter från enskilda:
”Bygg ut Hålanda som en by.”
Kommentar: Noteras

ALVHEM
Synpunkter från enskilda:
”Vad gäller förtätningsområdet i Alvhem öster om RV 45 bör förtätning göras med varsamhet så att
den lantliga känslan kan bibehållas. Skogsbeklädda kullar som är viktiga för djur och växter samt delar
av jordbruksmark bör finnas kvar. Någon nybyggnation liknande den som utvecklats på
detaljplaneområde uppe vid Lilla Alvhem behöver inte upprepas. Den bebyggelsen ger ett plottrigt
intryck och passar inte in i landskapsbilden.”
”Bygg ut Alvhem utmed kommungränsen till Lilla Edets kommun norrut parallellt med Lödöse Södra
station. Eftersom att Lilla Edet vill bygga ihop Lödöse och Alvhem vore det konstigt om vi valde att
inte planera för det i och med orternas läge och närhet.”
”Bygg ut Alvhem österut till golfbanan.”
”Och jag har svårt att tänka mig att den som lägger 85 hektar förtätning öster om Alvhem någonsin
kan ha besökt Alvhem. Inte har den lunchat på Kungsgården en försommardag eller stått mellan
villorna vänster om fotbollsplanen och tittat på hällristningen och känt en stark koppling till historian
i alla fall. Kanske har den mätt en knapp kilometer till Lödöse södra på kartan (till Alvhem samhälle)
och drömt sig bort till en värld där inte en motorväg att ta sig över och bra långt att gå öster om den
samma inte innebär att folk väljer bilen före ett tåg med halvtaskig turtäthet. Det rimmar så illa med
de hållbara transporterna och den täta bebyggelsen med härlig bybildningsgemenskap där alla
känner sig delaktiga.”
Kommentar: Noteras. Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av
kommunens intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och
utvecklingsområden.

MARKANVÄNDNING
Socialdemokraterna:
Flera av de utpekade utrednings och exploateringsområde tar jordbruksmark i anspråk vilket vi ser
som bekymmersamt ur ett långsiktigt perspektiv
Exempelvis utredningsområdet i Kilanda tar mycket skyddsvärd jordbruksmark i anspråk och skulle
fördelaktigen kunna placeras runt Hultasjön tillsammans med ett eventuellt utredningsområde för
verksamhetsmark utmed Alingsåsvägen istället.
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Flera stora områden med värdefull jordbruksmark bör också pekas ut som särskilt skyddsvärda för att
tydligt begränsa den fortsatta exploateringen av jordbruksmark främst på landsbygden där åkrarna
ofta är en stor del av kulturlandskapet.
I tätortsnära lägen bör det säkerställas att det är av stort strategiskt värde för allmänheten innan
man tillåter exploatering av jordbruksmark.
I samband med exploatering av utpekade markområden bör det i planeringsskedet säkerställas att
”gröna oaser” bevaras inom ett område för att inte skapa ett samhälle utan möjlighet att få
bostadsnära naturupplevelser.
Då finns också en möjlighet att tillskapa markområden för gemensamhetsodling eller exempelvis
kolonilotter.
Flera av de utpekade utvecklings och utredningsområdena sammanfaller med områden som också
har höga halter av radon, är det då lämpligt att exploatera dessa eller finns det andra platser som är
bättre lämpade.
Kommentar: Området i Kilanda utgår.
I de generella riktlinjerna för bostäder och byggande finns en riktlinje som säger att det vid
planläggning bör möjlighet att knyta odlingsyta till lägenheter, skolor och förskolor undersökas.
Två områden som är föreslagna som förtätningsområde tätort berörs delvis av mark som betecknas
som normalriskområde för radon. Det sydligaste området i Surte, kommer att justeras för att inte
inkräkta på riksintresset Vättlefjäll, varvid en mindre del av det återstående området berörs. Fyra
områden som är föreslagna för utvecklings- respektive utredningsområde för verksamheter berörs av
mark som betecknas som mark med lokala förekomster av högradonmark. Frågan om hur byggnader
ska konstrueras för att eliminera skadeverkningar från radon hanteras i detaljplaneskedet.
Efter inventering och värdering av brukningsvärd jordbruksmark utreds i vilken omfattning mark kan
tas i anspråk för verksamheter.
Kretslopp och vatten:
Ett område strax norr om Jordfallsbron och ett område vid Grönån är i översiktsplanen avsatt för
”verksamhet”. Kretslopp och vatten har av förklarliga skäl svårt att tillstyrka ett sådant utpekande i
det här läget eftersom det helt beror på vilket typ av verksamhet som kommer etableras här. Det är
viktigt att Kretslopp och vatten får vara med som remissinstans för etableringar av nya verksamheter,
och utökningar av befintliga verksamheter, som kan påverka råvattenkvaliteten i Göta älv.
Kommentar: Noteras.
Näringslivsrådet:
Det är ganska svårt att utläsa ur ÖP var verksamhetsmark (under utveckling och utredning) skall ske.
En tydligare digital version på just det området är önskvärd. Dessutom vill NR se en tydligare plan för
hur verksamhetsmark tas fram för olika typer av etableringar.
En pågående trend och följd av pandemin är att produktion och tillverkning från utlandet flyttas
"hem" till Sverige. Därför behöver det finnas en tanke på tyngre industrimark och inte enbart
verksamhetsmark i ÖP.
Kommentar: En lokaliseringsutredning för verksamheter föreslås utföras.
Den mark som pekas ut som utvecklings- eller utredningsområde för verksamheter är tänkt för
framför allt sådana verksamheter som är störande för omgivningen och därför inte förenliga med
bostäder. Detta omfattar även tyngre industri.
Sektor Samhällsbyggnad:
Sektorn ställer sig tveksam till om den föreslagna utvecklingen av markanvändningen stärker
jordbruksnäringens möjlighet vilket är en av planförslagets fastslagna intentioner. Här vill
sektorn flagga upp en risk med planförslaget som skulle behöva utvecklas vidare i detta
avseende. Sektorn ställer sig tveksam till om riktlinjerna för jordbruksmark motsvarar behovet.
Kommentar: En värdering av jordbruksmark inom kommunen behöver genomföras baserad på den
matris som är under framtagande av Jordbruksverket, Boverket, Länsstyrelserna och Havs och
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Vattenmyndigheten. Med genomförd värdering som grund föreslås att ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen tas fram i vilket riktlinjer förtydligas.
Med syftet att stärka planförslaget föreslås att lokaliseringsstudier/alternativstudier genomförs för
att kunna avväga lämplig markanvändning i den efterföljande planering. Strategin anger att
byggnation i tätorterna kan minimera exploatering av naturvärden och jordbruksmark. Detta behöver
nyanseras eftersom många naturvärden och jordbruksmark ligger i närheten av tätorter. Det finns
också utpekade förtätningsområden som ligger nära större lantbruk vilket kan leda till restriktioner
för lantbruket samt olägenheter för bostadsbebyggelse.
Kommentar: Noteras
Synpunkter från enskilda:
”Det jag inte lyckats finna i förslaget är om de föreslagna utvecklingsområdena för bostäder rymmer
de 20 000 nya invånarna. Jag tycker också att de föreslagna utvecklingsområdena för verksamheter
verkar vara för lite för en offensiv satsning på företagande. Förslaget andas en kraftig expansion som
kräver ett aktivt politiskt agerande för att kunna genomföras.”
”Många flyttar till Ale pga närheten till naturen. I all reklam för de nya stora bostadsområden som
byggs, t ex i Nödinge och Älvängen, tas naturen upp som argument för att välja Ale.
Då ska man inte bygga bort tillgången till den fina natur som finns på den långa bergåsen som
sträcker sig genom kommunen. Jag syftar på Brandsbobergen bakom Nol, bergen bakom Surte och
hela den bergryggen.”
Kommentar: Noteras

Alingsåsvägen, väg 1968 och väg 1972

Svenska Stenhus:
Vi ser vikten av att man pekar på olika möjligheter för placering av framtida utbyggnad av
infrastrukturen. När det gäller mellankommunala och regionala intressen är det av yttersta vikt att
Ale har en tydlig vision för att förenkla och möjliggöra effektiv samverkan med t.ex. Trafikverket.
Vi ser följande risker och positiva effekter med olika möjliga placeringar:
Placering på landsbygden, exempelvis Kilanda-Gunntorp för att anslutas till 45:an i Älvängen norra.
+ Närmare anslutning till 45:an.
+ Delar inga befintliga samhällen.
+ Skapar högre trafiksäkerhet.
Placering via Starrkärr-Alafors.
- Negativ påverkan på Älvängen då stor del av trafiken till Älvängen kommer att välja att köra
Hövägen via Koronogården. Ökade riskzoner utmed skola/förskola, tättbebyggt område med
många barn samt stor höjdskillnad mellan Kronogården och centrum vilket innebär att ökad
trafik längs denna väg leder till stor påverkan i form av buller och försämrad luftkvalité. Trafiken
kommer även korsa Älvängen centrum.
- Alafors tätort delas i två delar. Fritidsliv, natur och rekreation avskiljs ifrån delar av Alafors. Fler
riskzoner mellan bostäder, skola, förskola, fritidsliv, natur och kollektivtrafik.
- Starrkärr splittras då såväl Alingsåsvägen som Hövägen kommer att bli hårt trafikerade. Ökad
risk vid redan farliga trafiksituationer t.ex. passage mellan förskola och Starrkärrs kyrka, vid
Prästalund , Grunne m.m. Eftersom Starrkärr är planerat som utvecklingsområde utmed såväl
Alingsåsvägen som Hövägen kommer ökad trafik att innebära en än större riskkälla. Redan idag
går mycket tung trafik via Hövägen. Denna trafik kommer sannolikt välja en trafikhöjande och
säker tvärförbindelse i annan sträckning, t.ex. Kilanda-Gunntorp och 45:an via Älvängen Norra,
om möjligheten finns.
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Socialdemokraterna:
Vi låter samhällena vara kvar för människorna och inte för bilen och därför behöver Ale försöka styra
så mycket genomfartstrafik som möjligt på ett sätt som inte belastar våra samhällen med mer trafik
än nödvändigt, i synnerhet bör tung trafik ledas runt våra samhällen och tätorter.
Förslaget att förstärka Alingsåsvägens befintliga sträckning kommer att leda till ökad
genomfartstrafik och tung trafik i främst Alafors på ett sätt som riskerar att dela samhället i två delar.
Därför bör förstärkningen av vägen göras tillsammans med en utredning av en ny vägsträckning
genom ett glesare bebyggt område norr om Älvängen.
Skulle sträckning fortsatt leda ytterligare trafik igenom Alafors så bör det göras särskilda insatser för
att inte dela samhället exempelvis genom att tillskapa övergångar eller helt gräva ner vägen.
Vägsträckningarna och satsningarna i Alvhem och Hålanda bör inte prioriteras högre än
förstärkningen av Alingsåsvägen om de inte är nödvändiga för exploateringar för bostäder eller
verksamhetsmark.
Naturskyddsföreningen:
Föreningen framför att utbyggnad av tvärförbindelse väg 1968 kan orsaka ”trafikmängderna av såväl
persontrafik som tunga fordon att öka på ett betydande sätt, vilket kommer att ge störningar både
på landsbygden och i tätort.”
Synpunkter från enskilda:
”Jag har studerat översiktsplanen för 2021 och noterar att man vill förstärka Alingsåsvägen mot
Lerum. Alingsåsvägen är redan idag en ”tudelare” i Alafors och jag anser att man med fördel bör
försöka minska trafik på denna led så mycket som möjligt om man i framtiden vill behålla
småortskänslan där naturvärden ska värnas. Inte minst för att också få en helhetskänsla på orten.
Idag finns möjlighet att ansluta till Alingsåsvägen via 45:an och Älvängen vilket på sikt skulle vara en
mer rimlig väg att fokusera på utifrån ett framtidsperspektiv.”
”Jag tror att det vore bra att ta höjd för en rejält ombyggd / utbyggd väg som inte nödvändigtvis
kommer följa nuvarande sträckning. Dvs inte bara ta höjd för lokala förbättringar av trafikmiljön,
utan även ta med nybyggnation samt signifikant utökad trafikmängd. Rita in potentiella vägkorridorer
och liknande. Framför allt om en ny älvförbindelse kommer byggas för att avlasta Göteborg från
trafik från Uddevalla / Trollhättan / Örebro / ev Jönköping genom en tvärförbindelse. Då får vi räkna
med betydligt större trafikmängder än vad vi ser idag.”
Kommentar: Alingsåsvägen, väg 1968, ingår i det statliga vägnätet och har redan idag tung trafik
som blandas med biltrafik och oskyddade trafikanter. På kort sikt är det viktigt att bygga cykel- och
gångvägar och skapa trafiksäkra hållplatser. På längre sikt är vägen en viktig regional väg som kan
binda ihop europavägnätet och minska genomfartstrafiken i Göteborgs mest trafikintensiva delar.
En förteckning över kommande utredningar läggs till i förslaget till översiktsplan. Trafikstrategi för
Ale kommun är en sådan utredning. Synpunkterna noteras inför detta arbete.

Skepplandavägen

Synpunkter från enskilda:
”Ta inte värdefull jordbruksmark i anspråk för ny förbifart i Skepplanda.”
”Jag vill bestrida översiktsplanen som rör den nya vägen i Skepplanda. Det är fullkomligt oacceptabelt
att vägen skall gå mitt i vår åker och att vi ska bli omringade av vägar på alla sidor om huset.”
”Vi vill framföra våra synpunkter angående Skepplandavägens nya sträckning.
Vi ser ett stort problem med att vägen kommer så nära fastigheten, sam att åkern blir delad.
Problem som detta medför:
* stor insyn och det medför inget privatliv.
* buller från bilarna. De kommer att ha hög hastighet förbi vår fastighet.
* Åkrarna blir oanvändbara som betesmark, p.g.a. storleken. Det blir två små bitar.
* Folk kommer fortfarande att använda den gamla vägen förbi vårt hus på framsidan, för den är
kortare!”
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”Synpunkter på vägdragning Skepplanda. Vi motsätter oss med det bestämdaste, det är INTE ett
alternativ med en väg rakt över vår ladugård. Vi skulle bli omringade av vägar på tre sidor nära vårt
bostadshus. Gårdsbilden skulle bli helt förstörd.
Gården skulle inte längre kunna brukas som jordbruksfastighet. Vi flyttade hit för att fortsätta driva
gården och vi är nu den fjärde generationen. Det är möjligt att våra barn och barnbarn tar över.
Gården är en av de få kvarvarande gårdarna i ”gamla” Skepplanda och har anor från 1800-talets
början. Inte bara för oss är det meningsfullt med en levande historia synlig i samhället.
Störande trafik och buller. Enligt er sammanställning skall buller undvikas spec för barn och äldre. Vi
är snart pensionärer och sedan kommer våra barn och barnbarn att ta över fastigheten.
Jordvärmen till bostadshuset ligger i tänkt vägsträckning. Det är brant och därmed stor nivåskillnad i
tänkt vägsträckning.
Förslag till annan vägsträckning
Kommunen har mark som gränsar till vår fastighet söderut, där återvinningen ligger idag. Vore det
inte bättre att dra vägen där? Man bevarar då både vår och grannens boendemiljö, vår
gårdsverksamhet och gården som en del av Skepplandas historia. Det är inte så brant och trafiken till
Odalvägen skulle inte störa oss.”
Kommentar: Trafikverket planerar att starta en åtgärdsvalsstudie för förbifart Skepplanda vid
årsskiftet 2021/2022 på kommunens initiativ. Syftet med ny vägdragning är att öka trafiksäkerheten.
Jordbruksmark är värdefull och ingrepp i denna får avvägas mot nyttan av föreslagna åtgärder.

TRAFIKSÄKERHET
Trafikverket:
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statliga vägar Översiktsplanen redovisar reservat för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för väg 1968, 1972 samt 1997, vilka samtliga utgör statlig
infrastruktur. Trafikverket önskar förtydligande av vilka brister och problem som kommunen ser på
dessa vägar. Innan några åtgärder kan genomföras på statlig infrastruktur behöver ÅVS:er tas fram i
syfte att utreda vilka åtgärder som är nödvändiga.
Kommentar: Noteras
Liberalerna:
Den hårt belastade och idag, på sina ställen, mycket trafikfarliga Skepplandavägen/väg 1978 bör
lyftas in som ”reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder”.
Kommentar: Karta justeras.
Synpunkter från enskilda:
” Jag skulle vilja att ni lyfte möjligheterna för en gång och cykeltunnel under Alingsåsvägen där väg
1978 går över till 1975, detta är enligt mig det enda riktigt farliga stället mellan Älvängen och
Skepplanda. Många barn som ej har rätt till skolskjuts cyklar den vägen till skolan varje dag och det
går MYCKET tung trafik just där. Många föräldrar (även jag) skjutsar barnen med bil till och från skola
och idrott för att man är rädd att dom skall bli skadade i den överfarten. Detta hade ju kunna
undvikas med en tunnel.”
Kommentar: Synpunkten förmedlas till Sektor samhällsbyggnad för bedömning av möjlighet till
åtgärd.
”Jag önskar att det i översiktsplanen finns en gång- och cykelväg utmed väg 1978 i Hålanda.”
”Ni säger att ni ska tänka på landsbygden men vad händer för Hålanda: Varför planeras det ingen
cykel/gångväg till Hålanda? Livsfarlig väg att promenera på, framförallt med barnvagn på de krokiga
vägarna.”
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”Något måste göras åt Hålandavägen! Den är mycket smal och trafikeras dessutom av mycket tung
trafik. Timmerbilar/Lastbilar kan vid vissa ställen inte möta andra stora fordon t ex. bussar.”
”Vi ser inte att det kommer någon gång- och cykelväg i Hålanda, vilket har talats om på
ortsutvecklingsmöten. Det är både barn- och ungdomar som går till skolbuss och motionärer som går
och cyklar efter landsvägen.”
”I mitt Ale ser jag att det finns en gång- och cykelväg längs Hålandavägen från Skepplanda till
Gräfsnäs. Det skulle vara så underbart att våga cykla den vägen. Men idag är det livsfarligt med all
snabb och tung trafik”
Kommentar: Väg 1978 markeras i förslaget som väg där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs.
Inte hela vägen till Gräfsnäs men väl mellan Skepplanda och Hålanda.
” Vägen 1968 från Alafors till Kollanda bör kompletteras med en GC-väg utmed hela sträckan.”
Kommentar: Väg 1968 markeras i förslaget som väg där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs.

Del 3 STRATEGI OCH RIKTLINJER
Länsstyrelsen:
Översiktsplanen är uppbyggt på riktlinjer för olika allmänna intressen. Riktlinjerna är ofta
välformulerade, men sammantaget innehåller översiktsplanen väldigt många riktlinjer. Det gör det
ibland svårt att förstå hur de ska samverka med varandra. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen
utvecklar översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen med tydligare resonemang kring hur
riktlinjerna ska hanteras när till exempel målkonflikter uppstår mellan dem.
Ett annat sätt att göra översiktsplanen tydligare för efterföljande planering och prövning är att på ett
samlat sätt redovisa vilka utmaningar och utredningsbehov som finns för de respektive
utvecklingsområde.
Kommentar: Texten kompletteras med ett resonemang kring hur riktlinjerna kan hanteras när
målkonflikter uppstår mellan dem. En lista över planerade kommande utredningar och tillägg läggs
till.
Centerpartiet:
De fem formulerade strategierna är bra formulerade. Viktigt att det blir tydligt i översiktsplanen som
helhet att vi med ”de stora naturområdena” menar de områden som täcks in av riksintresse för
friluftsliv och naturvård. Det medför tydliga och väl definierade geografiska gränser vid framtida
ställningstaganden.
Generellt bör det inte i översiktsplanen göras tidsprioriteringar under riktlinjer i detta kapitel. Dessa
prioriteringar ska hanteras i den dagliga verksamheten. Tidshorisonterna – kort och lång sikt – som
används i illustrationerna över föreslagen markanvändning räcker till för att översiktligt belysa
tidsperspektivet.
Kommentar: Noteras
Socialdemokraterna:
För att möta framtidens behov av samhällsbyggnader behöver all planerad utveckling utgå från
tillgången till exempelvis skolor och förskolor. I de fall det behövs ytterligare samhällsbyggnader för
att möta befolkningstillväxten så bör det ingå i detaljplaneringen att möjliggöra nya t.ex.
skolområden.
Kommentar: Noteras
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Näringslivsrådet:
ÖP behöver eventuellt kunna revideras när "dammet" efter pandemin har lagt sig. Till exempel borde
en ny handelsutredning göras. Det kommer också med stor sannolikhet att bli fler som arbetar
hemifrån och då ökar även behovet av service, träffpunkter och digital infrastruktur.
Det är också viktigt att utveckla kreativa miljöer i tätorterna där företag, entreprenörer,
organisationer och medborgare möts naturligt.
Kommentar: Det specifika innehållet i tätorterna regleras i detaljplan. I övrigt noteras synpunkterna
inför arbetet med nästa översiktsplan.
Miljöenheten Ale:
Riktlinjerna är till delar bra, men motsägs i stora delar av markanvändningsförslagen.
Föreslagna utbyggnadsområden står ofta i direkt motsats till det som anges i strategier,
riktlinjer och låg dokumentet i övrigt. Flera riktlinjer är vaga och bedöms inte ge någon
vägledning. Dessa behöver skärpas och förtydligas.
En ÖP tillämpas i praktiken mestadels genom att använda kartan. Textinnehållet används i
mycket lägre grad. Om då markanvändningskartan motsäger riktlinjerna kommer inte
riktlinjerna att få något genomslag.
Markanvändningsförslagen och ortsförslagen verkar vara tillkomna efter olika önskemål från
olika håll, utan att befintliga kunskapsunderlag har använts och utan bedömningar av vad som
är lämplig markanvändning eller vad som går att genomföra. Inriktningen på förslagen är
också på väldigt olika nivå: principer blandas med detaljer som kanske inte hör hemma på
ÖP-nivå.
ÖP som den ser ut nu missar det viktigaste målet – att vara vägledande för
markanvändningen. Nuvarande utformning ger inget stöd för den efterföljande planeringen
eller prövning av bygglov/förhandsbesked, eftersom alla analyser och avvägningar fortsatt
kommer att behöva göras i DP-skedet eller i det enskilda förhandsbeskedet.
Som ett exempel kan nämnas att stora jordbruksområden föreslås exploateras utan att
alternativ har studerats. Detta är inte förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser
och därmed inte heller med PBL. Alternativstudierna kommer därmed att behöva göras i DP-skedet.
Bristerna i planförslaget och underliggande analyser kan förklaras med att sakkunskap inom
olika områden i kommunens verksamheter inte har tagits tillvara. ÖP behöver för att bli
användbar tas fram tillsammans med alla berörda funktioner så att framtagande av fakta och
tolkning sker på rätt sätt.
Istället föreslår man att många underlag tas fram i efterhand. Detta är olyckligt eftersom
kommande underlag och analyser kan komma att visa på helt andra behov eller andra
lämpliga användningsändamål för mark och vatten, som motsäger de förslag till
markanvändning som nu anges i samrådshandlingen.
Såväl pågående som föreslagen markanvändning tycks ha ritats in utan att befintligt
kunskapsunderlag eller lokalkännedom tagits tillvara. En del av eller delar av de föreslagna
områdena kan vara möjliga att bebygga, dock saknas motivering och djupare analys.
Befintligt faktaunderlag och kunskap inom kommunen hade kunnat användas för att göra
bedömningar om lämplig markanvändning samt genomförbarhet.
Som ett exempel på otydligheten kan man lyfta att föreslagna ”förtätningsområden” saknar
riktlinjer och riskerar att skapa stora problem på sikt. Förtätning på landsbygden kräver
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noggrann analys av befintlig markanvändning och om det finns förutsättningar för eget vatten
och avlopp eller om det krävs gemensamma lösningar. Detta uppstår inte spontant utan kräver
kommunalt engagemang.
Miljöenheten anser att riktlinjerna behöver arbetas om och bli tydligare så att de kan vara
vägledande för framtida byggnation. Arbete med markanvändningskartorna och
miljöbedömningen bör startas om och utgå från relevanta underlag. Arbetsgrupper där berörda
funktioner ingår behöver skapas kring olika sakfrågor.
Alternativet att fortsätta med nuvarande förslag bedöms, utöver att markanvändningskartor
och riktlinjer är motsägelsefulla, kunna leda till att man startar kostsamma och långdragna
planer som i slutändan inte kan genomföras för att man inte tagit in kända fakta från början.
Processen med miljöbedömning behöver integreras med arbetet med planförslaget. Syftet med
miljöbedömningar är att påverka planförslaget så att miljöpåverkan minskar. Här behövs
också ett annat arbetssätt.
Kommentar: Texter och kartor bearbetas, förtydligas och kompletteras. Utredningsområde i Kilanda
tas bort. Utredningsområden minskas och val motiveras.

VÄGARS HUVUDMANNASKAP
Samfälligheten Garnvindans Vägförening:
”Det är anmärkningsvärt att det inte nämns något om det kommunala övertagandet av enskilda
vägar.”
”Alla vägar inom Ales tätorter bör ägas av Ale kommun, att inte ta över dessa vägsträckor från
Trafikverket när de erbjuds skapar massor av framtida problem för boende och även ändlösa
diskussioner.”
Kommentar: Vägnätets huvudmannaskap hanteras inte i översiktsplan.

3.1 Strategi
Göteborgsregionens kommunalförbund:
GR välkomnar kommunens strategi att huvudsakligen rikta bebyggelseutvecklingen till
pendelorterna. Ale har mycket goda förutsättningar givet sitt läge i anslutning till kärnan samt en
modern och kapacitetsstark pendeltågstrafik med fem stationer. Kommunen skulle kunna fördjupa
beskrivningarna av vad det innebär för tillväxt och utveckling. När Västlänken tas i drift 2026 öppnas
exempelvis nya målpunkter och reserelationer inom regionen vilket potentiellt gör Alependeln ännu
attraktivare för vardagspendling. Det ligger bara några år fram i tid och har rimligtvis stor betydelse
för Ales bebyggelseutveckling och markvärden i pendelorterna, vilket skulle kunna avspeglas
tydligare i planförslaget. Attraktiva stationssamhällen är viktigt för att uppmuntra hållbart resande,
det är därför positivt att kommunen fokuserar på pendelorterna. I markanvändningskartan pekas
flera utvecklings-, utrednings- samt förtätningsområden ut, varav flera ligger i anslutning till
pendelorterna. Det är dock svårt att utläsa kommunens intentioner med områdena då de bara
beskrivs översiktligt. Flera av områdena är utvidgningar av befintlig bebyggelse vilket ställer krav på
god tillgänglighet till stationerna. Även kommunens intentioner inom befintlig tätortsstruktur kan
förtydligas, då det främst är där som förtätning ger störst effekt för till exempel resandeunderlag. GR
vill lyfta möjligheten att genomföra täthetsanalyser för att beskriva potentialen i pendelorterna.
Sådana analyser kan också belysa intressekonflikter, till exempel utmaningen med buller och
barriärer, som kommunen adresserar i planförslaget. GR stöttar gärna ett sådant arbete, exempelvis
till utställningsskedet eller i eventuella fördjupade planer.
Kommentar: Del 2, Användning av mark och vatten, kompletteras med beskrivningar av kommunens
intentioner för varje utpekat område under rubriken Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden.
I övrigt noteras synpunkterna inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
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Synpunkter från enskilda:
”Med den dubbelspåriga järnvägen kan Ale bli en tillgänglig och miljövänlig kommun där det är lätt
att bo naturnära och storstadsnära samtidigt utan att behöva bil. En kommun som lockar den
moderna miljövänliga aktiva individen som har krav på sin boendemiljö. Aktiv fritid befrämjar hälsa
och välmående!”
”Ale är en kommun med stora naturområden. Trots sin närhet till Göteborg finns stora glesbefolkade
områden. En del människor vill bo och leva enskilt. Detta har Ale stora möjligheter att erbjuda. Vi bör
därför ha med i strategin att vi bör underlätta och uppmuntra boende på landsbygden.
Därigenom får vi en levande och öppen landsbygd. Vi värnar i idag åkermark på bekostnad av
skogsmark. Jag tycker att det är viktigare att ny bebyggelse på landsbygden smälter in i landskapet än
att fastigheten ligger i skog i stället för i åkerkanten.”
”Jag är skeptisk till att förtätning är den enda lösningen för att få ekonomiskt acceptabla
bostadslösningar. Jag tror att differentiering i byggande kan bli nog så kostnadseffektivt, bara
medborgarna får möjlighet att själva påverka sina boenden. Småhus kan vara optimalt. Ale bör
stödja våra lantbrukare bättre än idag. De skall ges hjälp och uppmuntran. Kulturbebyggelsen är det
som gör Ale attraktivt!
Vi måste bättre ta till vara älven. Vi har alla möjligheter att göra fina områden längs älvkanten, det
kan vara bostäder, strandpromenader, marinor, företagsområden för tjänsteföretag, tänk Nääs
fabriker, strövområden, bryggor för fiske. Här kan vi göra mycket roligt!”
”Ale är ingen stor stad. Vi har gott om mark. Så vi behöver inte bygga höga hus. Samhällen blir
trevliga att bo och vistas i om husen inte är för höga och inte står för tätt. 3 eller kanske 4 våningar
bör vara max tycker jag.
Man skall vara medveten om att förtätning medför ökad kriminalitet och otrygghet. Trygghet i
boende återfinns framför allt i byar, gårdar och avgränsade bostadsområden, så denna typ av
bebyggelse bör uppmuntras.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

3.2 Bostäder och byggande – i tätort och på landsbygd
Centerpartiet:
3.2 riktlinjer – ”Vid anvisning av kommunal mark ska hyresrätter prioriteras” ersätts med – ”Vid
anvisning av kommunal mark ska eftersträvas att uppnå blandade boendeformer”.
Generellt bör begreppet ”jordbruksmark” ersättas med ”brukningsvärd jordbruksmark” i kapitel 3.2.
Kommentar: Texten justeras.
Liberalerna:
Ale består till stor del av jordbruksmark och denna mark finns i omedelbar närhet till våra tätorter.
Det innebär att vi måste ta jordbruksmark i anspråk när kommunen nästan fördubblas i invånarantal.
För att Ale fortsatt ska vara en attraktiv kommun att flytta till måste vi säkerställa möjligheten till
olika typer av boende. I detta ingår även möjligheten att kunna bygga sitt hus på landet och på mark
som idag skulle kallas betes-/jordbruksmark.
Kommentar: Noteras
Miljöenheten Ale:
Det står att bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till miljö- och riskfaktorer. Vad
avses med detta? Vilka miljöfaktorer?
Kommentar: Förtätningen av Ales orter innebär i vissa fall närhet till järnväg och E45 som har farligt
godstransporter. Omvandling av före detta industrimark kan ha förorenad mark, närhet till älven kan
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innebära översvämningsrisk med mera. Utformningen och placering av bebyggelse och lämplig
markanvändning ska anpassas till platsens förutsättningar.
KPR:
Vi anser att det är av yttersta vikt att byggandet av bostäder planeras och utformas så att riktvärden
för buller och krav på dagsljusvärden i bostäder uppfylls.
Vi anser att planeringen av ett nytt äldreboende i den södra delen av Ale kommun ska startas
omgående. Speciellt i närheten av boenden för äldre ska det finnas tillgång till grönområde av hög
kvalitet.
Vid bedömning av störande ljud anser att vi att det är ljudnivån inne i bostäderna ska vara avgörande
för val av åtgärder utomhus.
Kommentar: Önskemålet om ett äldreboende förmedlas till berörd sektor. Det är ljudnivån vid fasad
som är styrande enligt förordning om trafikbuller i bostadsbyggnader. Dagsljusfrågor hanteras i
samband med bygglov och i bygganmälansskede.
LRF:
Byggnation på landsbygden.
När det gäller bostäder tycker vi att det finns utrymme för solitär bebyggelse. Det finns områden där
man kan bebygga utan att störa pågående verksamhet. Att viss byggande lokaliseras till befintliga
byar är förståeligt. Men får inte användas för att säga nej till solitär bebyggelse.
Vid all nybyggnation kan det uppstå problem mellan nyinflyttade och dom som bedriver verksamhet
på landsbygden. Det kan vara buller, lukt, traktorer som låter på kvällar/nätter eller helger m.m. Det
är samhällets ansvar att den som bedriver en verksamhet som uppfyller alla krav kan fortsätta med
sin verksamhet. Detta är tyvärr ett problem som växer. Och något vi måste lösa tillsammans.
Några områden där man behöver tänka på detta är förtätningsområderna i Alvhem, Torp/Utby och
Starrkärr. Dessa ligger nära livskraftiga lantbruk.
Kommentar: Fördjupade utredningar ska tas fram innan ny bebyggelse prövas. Möjlig utformning
och omfattning av ny bostadsbebyggelse får avvägas i förhållande till bostadsförsörjning.
Sektor Samhällsbyggnad:
I bostäders närhet ska det finnas tillgång till grönområde av hög kvalitet. Frågor sektorn ställer sig är
om detta bör ske genom planläggning av naturområden, genom grönstrukturplan för tätorterna,
genom att bilda naturreservat, eller genom att kommunen köper in mark? Ett
förtydligande här ser sektorn kommer att stärka planförslaget.
Kommentar: Grönstrukturplan för tätorterna föreslås tas fram som tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Vid detaljplanläggning av nya områden bör naturområden säkerställas inom ramen
för planarbetet.
Synpunkter från enskilda:
”Reagerar omedelbart då jag läser OP ALE att vid användning av kommunal mark skall hyresrätter
prioriteras. Jag förstår att en kommun bör ha ett visst mått av hyresrätter för att unga som växt upp i
kommunen skall kunna bo kvar när det flyttar hemifrån men att prioritera dem känns bakvänt. Vad
som borde stå är att en blandad bebyggelse bör prioriteras.”
”Bostadshus bör i landsbygd placeras på kullar, slänter eller i skogsbryn för att väl smälta in i
kulturlandskapet.
Uppmuntra småhusbyggande. Då får vi in driftiga människor som ger gott tillskott till kommunala
budgeten.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.
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3.3 Landsbygdsutveckling
Centerpartiet:
3.3 riktlinjer – ”Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter ska skapas innan förtätning sker” ersätts
med ”I samband med förtätning ska trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter säkerställas”.
Under kapitel 3.3 talas om att ”ett tematiskt tillägg med utredning och bedömning av jord- och
skogsbruksmarks värde bör tas fram” och detta anser vi är en viktig del för att få en konsekvent
hantering av framför allt bygglov och detaljplaner. I begreppet brukningsvärd bör hänsyn tas till i
första hand produktionsvärdet, men även naturvärde, socialt värde, kulturhistoriskt värde och
möjligheten till ekosystemtjänster bör vägas in. Ett tematiskt tillägg är alltså viktigt att få på plats i
närtid till översiktsplanen. Jordbruksmarken hotas i dagsläget av främst två aspekter; exploatering
och igenväxning. Att hindra jordbruksmark som inte är brukningsvärd från exploatering medför ofta
att den växer igen med följden att målet att skydda jordbruksmark missas.
Olyckligt att i 3.3 använda begreppet ”samhällsnyttig verksamhet” när miljöbalken talar om ”behov
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen”. Då det ofta blir juridiska prövningar kopplat till
begrepp och definitioner är det viktigt att översiktsplanen använder de begrepp och definitioner som
används i lagar och förordningar.
Kommentar: Riktlinjen ersätts. En inventering och värdering av den brukningsvärda jordbruksmarken
planeras (se nedan). Texten justeras.
Sverigedemokraterna:
Byggnation på landsbygden: Bara för att jordbruksmark är EU-berättigad så ska den inte per
automatik beläggas med byggförbud.
Vi behöver ha en definition och/eller klassning av marken. Utgå ifrån dokument riktlinjer för
byggnation på landsbygden. Utveckla och märk ut på kartor så att det blir tydligt för alla vad som
gäller.
Nej till byggnation på brukningsvärd mark. Den mark som kan brukas rationellt och på ekonomiska
grunder ska inte bebyggas om det verkligen inte är nödvändigt. Däremot ska det vara möjligt och
tillåtet att bygga på lågproduktiv mark.
LRF:
Tillgången på åkermark minskar hela tiden. Därför är det viktigt att man funderar "ett varv till " innan
man tar beslut att bebygga åkermark. Mat är något vi med säkerhet vet att man kommer att behöva
även år 2050. Och det är inte säkert att vi kommer kunna importera den mat vi inte odlar själva. Så
därför var rädda om Ales åkermark.
Kommentar: En klassning av jordbruksmarken planeras. Som ett stöd till kommunerna håller
Jordbruksverket, Länsstyrelserna, Boverket och HaV på att utveckla ett bedömningsstöd i hur
värdefull en viss jordbruksmark är. Detta bedömningsstöd beräknas vara färdigt till halvårsskiftet
2021. Ale kommun inväntar detta innan arbetet påbörjas.
Näringslivsrådet:
Befolkningsutvecklingen bör ske i de pendlingsnära samhällena, men Ale kommuns stora fördel är att
man kan bosätta sig på landsbygden och ändå ha nära till storstaden. Förutsättningar för byggnation
på landsbygden behöver fortsatt vara möjligt
Kommentar: Noteras
Synpunkter från enskilda:
”Tillåt mer byggnation på landet. Kommunen har mycket skog och ängar. De som vill bo i en
lantligare miljö en bit från alla orter som ligger längs med 45:an motarbetas genom de höga kraven
på att man inte får bygga på åkrar/ängar. Detta förstår jag också styrs av miljö-anledningar, men
kommunen borde om möjligt se över om man kan vara generösare med att ge bygglov för att bygga
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hus i kanten på en äng eller om man kan få lov att ta en äng för att skapa t.ex. ett bostadsområde,
eftersom det ändå är lättare att bygga ett bostadsområde på plan mark än i kuperad skogsterräng.”
”Landsbygdsboende – de flesta som bor på landet vill ändå ha några grannar nära inpå, men det
kommer alltid finnas människor som vill ha större ostörd yta runt kring sig. Vi måste tillåta även dessa
människor att bygga och bo i Ale.
Skydd av åkermark – mycket bra. Men tillåt bostadsbyggande i skogskanter och andra ställen som
traditionellt har huserat boende.”
Kommentar: Det är möjligt att pröva förtätning i byar.
”Kommunens kännemärke som hästkommun förstärks.
En väg att uppnå detta är att etablera s.k. hästbyar med boende och gemensamma ridanläggningar.
Fortsatt utbyggnad av Säkra Ridvägar. Kopplas på sikt samman med Pilgrimslederna.”
Kommentar: Noteras

3.4 Näringsliv och sysselsättning
Centerpartiet:
Under 3.4 riktlinjer bör texten ”I första hand utveckla befintliga och utreda nya verksamhetsområden
nära de norra moten längs E45” utgå då föreslagen markanvändning på kort-, medellång och lång sikt
redovisas på annat håll i dokumentet och inte hör hemma under riktlinjer.
Kommentar: Noteras
Liberalerna:
Liberalerna anser att ÖPn bör innehålla skrivelser om kontorslokaler i stationsnära lägen i våra
stationssamhällen.
Kommentar: Noteras inför arbetet med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi.

Synpunkter från enskilda:
”Det råder stor brist på lämplig verksamhetsmark i kommunen. Utred därför nya
verksamhetsområden N Ljungbergs Såg fram till Bruket.”
Kommentar: En lokaliseringsutredning för verksamhetsmark är planerad.

3.5 Samhällsservice
Utbildningsnämnden:
Sektorn gör bedömningen att behoven för utbildningsnämndens verksamhetsområde är tillvaratagna
och att nämnden ska kunna fullfölja målet om God utbildning för alla och tillgodose förskole- och
utbildningsplatser i ett växande Ale. Vid planering ska mark för förskolor och skolor säkerställas i ett
tidigt skede, lokalisering ska utgå från närhet till bostäder, kollektivtrafik och grönområden samt
trygga skolvägar ska säkerställas.
Sektorn vill påpeka att det behövs ett förtydligande för hur lokaler och utemiljö ska kunna
säkerställas vid förtätning i orterna.
Kommentar: Noteras. Prövning av utemiljöer sker i detaljplaneskedet.
KPR:
Vård- och omsorgsenheter ska ha tillgång till god och väl anpassad kollektivtrafik.
Kommentar: Synpunkten förmedlas till berörd sektor.
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Synpunkter från enskilda:
”Offentliga ytor och lokaler skall utformas så att de inte står öde och tomma på kvällar, helger och
lov.”
”När jag ser alla bostäder som planeras över hela kommunen hoppas jag verkligen att skolor och
annan service byggs för att matcha mängden människor. Annars får vi problem.”
”Barnen får inte plats nu som det räcker, hur tänker ni att alla ska få plats??? Att ha baracker eller
paviljonger är temporära lösningar, inte permanenta så ni vet!!!!”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Lämplig utformning och placering av byggnader och av de
gemensamma rummen sker i detaljplaneskedet och i bygglovsskedet. I alla större detaljplaner för
bostäder undersöks behovet av mark för förskola och skola.

3.6 Hållbara transporter och resor
Moderaterna:
Angående riktlinje att säkerhetshöjande åtgärder på väg 1997 mellan Hålanda – Nygård ska studeras.
¼ av vägen ligger i Ale, ¾ ligger i Lilla Edets kommun, samverkan? förtydligande i ÖPn att den har sin
fortsättning i Lilla Edets kommun.
Kommentar: Kartan justeras så att det tydliggörs att vägen fortsätter in i Lilla Edet.
Centerpartiet
3.6 riktlinjer – ”Förbifart för Skepplanda prioriteras” stryks. Prioritering ska inte i själva planen mer
än genom att markanvändningen pekas ut på kort, medellång och lång sikt via kartor.
Kommentar: Riktlinjen stryks.
Liberalerna:
Översiktsplanen pekar ut visioner för 30 år framåt och Liberalerna saknar tydligare skrivelser om den
privata bilens plats i Ale. Möjligheterna till transport med kollektivtrafiken, gång och cykel är givetvis
viktigt men den privata bilen är också ett mycket viktigt transportmedel. Med den snabba
teknikutvecklingen, med en allt större mängd elbilar, är det givetvis så att bilen kommer spela en stor
roll även i framtiden. Detta måste belysas i ÖPn.
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Milöenheten Ale:
Vägreservaten går tvärs emot den studie av trafik/transportsystemen som togs fram
inför ÖP-arbetet. Materialet bör ligga till grund för avvägningar inom transport/trafikfrågor i ÖP.
Kommentar: Noteras. Avstämt med trafik på sektor samhällsbyggnad.
KPR:
Vi instämmer i att transportsystemet ska utformas trafiksäkert så att det bidrar till att fler väljer att
gå, cykla eller åka kollektivt.
Vi anser att det är mycket angeläget att vårdcentral och apotek kan nås på ett säkert och logistiskt
enkelt sätt.
Vi anser att god belysning måste ta hänsyn till äldre personers behov av betydligt ökad ljusstyrka och
större kontraster. Ska studeras.
Parkeringsbehov för cyklister ska säkerställas vid pendelstationer, handels- och fritidsanläggningar,
skolor, arbetsplatser och vid bostäder. Vi anser att det dessutom ska ordnas laddningsplatser för
elcyklar.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
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Ungdomsrådet:
Vi tänker också att det vore bra med bättre centrum, fler affärer som är mainstream samt ökad och
smidigare kollektivtrafik. En spårvagn kan vara en dröm. Gatukök är uppskattade! Lokaltrafiken är
jätteviktig för oss ungdomar, och den får gärna ta oss ut till sjöarna också.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Göteborgsregionens kommunalförbund:
Översiktsplanen signalerar tydligt att kollektivtrafik, cykel och gångtrafik ska främjas som
transportslag i kommunen. Det är mycket viktigt ur regionalt perspektiv, inte minst för att Ale ska
kunna växa samtidigt som trafikutvecklingen in mot regionkärnan sker på ett hållbart sätt som
stärker attraktiviteten i såväl stråk som kärna.
Kommentar: Noteras
Synpunkter från enskilda:
I flera yttranden framförs önskemål om nya vägdragningar.
Kommentar: Den planerade trafikstrategin kommer att visa hur vägnätet ska utvecklas.
”Pendelparkeringar bör skapas både i Kollanda och Kilanda så att det blir möjligt att parkera bilen och
cykeln vid busshållplatserna. Idag är det inte möjligt att ta bussen från nämnda orter för dem som
behöver parkera sitt fordon vid busshållplatserna.”
Kommentar: Synpunkten förmedlas till Sektor samhällsbyggnad.
”I framtiden är det sannolikt att många fordon är eldrivna. Vi bör ha en infrastruktur som underlättar
för elfordon.”
Kommentar: Noteras

3.6.1 Kollektivtrafik
KPR:
I anslutning till hållplatser utanför tätort ska möjlighet till cykelparkering finnas.
Vi anser att cykelparkering ska kompletteras med laddningsplatser för elcyklar.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Göteborgsregionens kommunalförbund:
När det kommer till kollektivtrafik kan kommunen med fördel vidareutveckla sina strategiska
intentioner genom att knyta an till regionala mål. Alependeln föreslås till exempel få en utvecklad
trafikering i Målbild Tåg 2028, vilket kan ha betydelse för pendelorternas utveckling.
I Målbild Koll 2035 föreslås åtgärder för framkomligheten i det sammanhängande stadsområdet
(Göteborg-Mölndal-Partille), exempelvis nya system med Citybuss och Metrobuss. Med tanke på Ales
närhet till Göteborg, inte minst till den växande knutpunkten Gamlestaden, skulle kommunen kunna
förtydliga hur dessa kollektivtrafikförstärkningar kan påverka möjligheterna för hållbart resande i Ale.
GR delar kommunens bild att E45 är ett viktigt kommunikationsstråk, men att den också utgör en
källa till buller och barriärer. Överflyttning av vardagsresor till tåg är därför viktigt för att motverka
ökat buller från vägtrafiken. Vidare är en av huvudstrategierna att utveckla en tvärförbindelse i östvästlig riktning genom en ny bro. Planförslaget skulle kunna kompletteras med en tydligare analys av
tvärförbindelsens nytta och konsekvenser, i synnerhet trafikutveckling ur mellankommunalt
perspektiv samt eventuella konsekvenser för kollektivtrafiken.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
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3.7 Vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning)
Gryaab:
Gryaab anser att det är viktigt att tidigt i stadsplaneringen ta vattnets flöde i beaktande och att
vattnet sedan finns med under hela processen. Att i efterhand korrigera brutna vattenflöden är ofta
kostsamt.
En stadsplanering och ett bebyggelsegenomförande som ger förutsättningar och leder till
spillvattensystem med så lite inläckage av tillskottsvatten som möjligt, även på längre sikt, är viktigt
för att Gryaab ska kunna bedriva effektiv och resurssnål avloppsrening åt sina delägarkommuner.
Tunnelsystemets utbredning inom Ale kommun är relativt liten och endast vissa delområden berörs.
Gryaab lämnar generella synpunkter gällande skydd av Gryaabs anläggningar.
Kommentar: Noteras
Räddningstjänsten:
I kapitel 3.7 tas frågor kring vatten- och avloppsförsörjningen upp. Räddningstjänsten önskar att
även frågor kring tillgång av vatten för brandsläckning förs fram i kapitlet. På senare tid har även
efterhanteringen av släckvattnet blivit mer aktuellt, speciellt i de situationer då räddningstjänsten
använt sig av skum. I dagsläget är räddningstjänsten väldigt restriktiv med sin skumanvändning
och de skumämnen som används har inte längre PFOS som komponent. Dock innebär släckvatten
alltid någon form av förorening då vattnet tar med sig ämnen från branden som kan
ha en högre eller mindre grad av giftighet. I en framtida planering vore det därför bra om
kommande dagvattensystem kunde planeras för att antingen hantera eventuellt släckvatten eller
att det finns system för att fördröja spridningen till dess att det går att samla upp.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Kretslopp och Vatten:
Precis som översiktsplanen tar upp, är Göta älv huvudvattentäkt i Göteborgsregionen. Kretslopp och
vatten, Göteborgs stad, förser drygt 500 000 människor med dricksvatten i Göteborgsområdet. Det
är därför av största vikt att råvattenkvaliteten i älven bibehålls och att föroreningsbelastningen på
älven minimeras.
Kretslopp och vatten anser att det är positivt att Göta älvs status som råvattentäkt tas upp i
översiktsplanen och att Ale kommun tar upp det ansvar kommunen har för råvattenkvaliteten i älven
och vikten av ett gemensamt vattenskyddsområde. Det är även positivt att kommunen ska arbeta
vidare med den regionala vattenförsörjningsplanen.
Kommentar: Noteras
Miljöenheten Ale:
Punkten med mellankommunala och större enskilda vattentäkter bör förtydligas – är
de mellankommunala vattentäkterna enskilda? Det är inte säkert att VSO är rätt för
större enskilda vattentäkter. Det innebär en lång process för ganska små vattentäkter.
Kommentar: En vattenplan föreslås och i denna får frågan utredas.
Älvängens företagarförening:
Avloppssystemet är underdimensionerat med hänsyn till den utveckling som Älvängen står inför.
Nya ledningar måste snarast möjligt kopplas direkt mot Ryaverken i Göteborg. Denna utbyggnad
är nödvändig och bör drivas på skyndsamt. Ett fungerande VA-system med förhöjd kapacitet är
ett måste för den framtida utbyggnaden och kan inte vänta.
Kommentar: Det finns en planering för utbyggnad av VA-nätet.
Sektor Samhällsbyggnad:
Det finns redan idag risk för problem med enskilda avlopp för en del av de föreslagna
förtätningsområdena. Denna risk skulle kunna förtydligas och strategier för att hantera risk hade
kunnat utvecklats mer.
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Riktlinjer för VA-försörjning bör kompletteras med kretsloppsanpassade lösningar för enskilda
avlopp, särskilt nära områden med jordbruksmark.
Kommentar: Texten kompletteras avseende påverkan på vattenförekomster. Avseende riktlinjer för
kretsloppsanpassade lösningar för enskilda avlopp noteras synpunkten och tas med inför kommande
översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Synpunkter från enskilda:
” Det bör tas med i ÖP och kommande VA-program att Ale Kommun bör ha ett huvudansvar för VAanläggningar inom tätbebyggda områden, och åtminstone i områden som är detaljplanerade. Ale
Kommun bör också eftersträva över att ta över drift och ägandeskap för VA från t ex
samfällighetsföreningar som är anslutna till det kommunala nätet.”
Kommentar: Noteras

3.9 IT-kommunikation
KPR:
Vi anser att kravet ska vara att teletäckningen inkl mobiltäckningen inte bara ska vara god ─ den ska
absolut vara fullgod. Detta ska givetvis även gälla inne i nybyggda hus och bostäder.
Kommentar: Synpunkten noteras. 100-procentig täckning överallt kan vara svårt att uppnå, med det
är också kommunens ambition.

3.10 Miljö, hälsa och säkerhet
GEOTEKNIK
Länsstyrelsen:
En viktig fråga för mark- och vattenanvändning i Ale kommun är risker kopplade till ras, skred och
erosion. Länsstyrelsen saknar en redovisninggeotekniska förutsättningar med avseende på
geotekniska riskfaktorer.
Länsstyrelsen vill betona vikten av att kommunen följer de rekommendationer och råd som Statens
Geotekniska Institut lyfter fram i yttrande, daterat2021-03-11.
Kommentar: Handlingen kompletteras.
Sverigedemokraterna:
Geoteknisk utredning
Att lägga fram krav på geoteknisk utredning vid förhandsbesked och vid bygglov i en översiktsplan
det blir på en för detaljerad nivå för en ÖP. Det bör tas bort. Dessutom anser vi att en geoteknisk
utredning ej ska krävas redan vid förhandsbesked. Det ska tas bort. Det räcker vid bygglov om behov
föreligger.
Kommentar: Krävs vid prövning av markens lämplighet för bebyggelse, vilket är ett lagkrav.
Kretslopp och vatten:
Det är positivt att översiktsplanen tar upp att geoteknik måste undersökas innan exploatering då ett
skred vid Göta älvs strand skulle skapa stora problem för råvattenförsörjningen i Göteborg. Speciellt
viktigt är det att förorenade områden undersöks vad gäller stabilitet och att sanerings- och
stabiliserande åtgärder vidtas där nödvändigt.
Kommentar: Noteras.

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS (RSA)
Länsstyrelsen:
Risk- och sårbarhetsanalyser, är en process som syftar till att identifiera risker och åtgärda
sårbarheter i en verksamhet eller inom ett område. Kommunens RSA nämns inte i översiktsplanen.
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Länsstyrelsen rekommenderar att översiktsplanen stäms av mot denna, så att relevant information
kan arbetasin och tas hänsyn till i översiktsplanen.
Kommentar: Texten kompletteras.

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL
Länsstyrelsen:
Av översiktsplanen framgår att framtida klimatförändringars påverkan ska hanteras i minst ett 100årsperspektiv. Det kräver ett förtydligande. Länsstyrelsen rekommenderar att hänsyn tas till ett
klimatanpassat 100-årsregn vid bedömning av översvämning till följd av skyfall. Kommunen skriver
atten skyfallskartering är under framtagande för hela kommunen. I samband med resultatet från den
bör också långsiktiga strategier tas fram för att minska riskerna med skyfall, både för ny och befintlig
bebyggelse. Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till följd
av skyfall.
När det gäller översvämning till följd av höga flöden eller nivåer i vattendrag och sjöar kan andra
återkomsttider vara aktuella beroende typ av bebyggelse. Länsstyrelsens rekommendationer
angående detta återfinns i handboken Stigande vatten med tillhörande faktablad. Det finns också
mer att läsa i Boverkets tillsynsvägledning för översvämning.
I ovanstående rekommendationer och vägledningar framgår det tydligt vilka aspekter som måste
bedömas. Kommunen behöver tydligare beskriva vilka riktlinjer som ska följas vid planering och hur
de avser att förhålla sig till resultaten från översvämnings- och skyfallskarteringarna. Översiktsplanen
behöver även kompletteras med översiktliga anvisningar som gäller vid exploatering, till exempel att
det är viktigt att ta hänsyn till lokala förutsättningar och vid planering se till att det inte skapas
instängda områden.
Kommunen behöver förtydliga vad som avses med ”risk för översvämning”och ”risknivå”. Kommunen
skriver bland annat att viktiga samhällsfunktioner inte ska uppföras i områden med risk för
översvämning och att tekniska åtgärder ska genomföras om bebyggelse måste anpassas till befintliga
Kommentar: Texten kompletteras. Karta kompletteras med skyfallskartering för orterna.
Sektor Samhällsbyggnad:
Vidare ser sektorn ett behov av att i planförslaget lägga till: "I samhällsplaneringen ska
skyfallssäkrande åtgärder särskilt beaktas där mark kan komma att behöva tas i anspråk”.
Kommentar: Texten kompletteras med avseende på skyfallssäkrande åtgärder.

FARLIGT GODS
Länsstyrelsen:
Kommunen bör i samband med att Länsstyrelsens riskpolicy Riskhantering i detaljplaneprocessen
lyfts fram förtydliga att den har som utgångspunkt att risker ska bedömas inom 150 meter från
transportled för farligt gods.
Kommunen behöver tydliggöra vilka områden som hamnar inom detta riskhanteringsavstånd och hur
konflikter mellan farligt gods och bebyggelse ska hanteras på ett strategiskt plan. Det bör exempelvis
belysas att viss markanvändning kan vara olämplig beroende på avståndet från transportleden.
Länsstyrelsen förespråkar ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från farligt godsleder, vilket också
bör belysas.
Det finns en lokal trafikföreskrift om transport av farligt gods i Ale kommun. Enligt denna råder ett
generellt förbud mot transport av farligt gods förutom på vissa uppräknade vägar. Det är bra om det
framgår av översiktsplanen.
Kommentar: Karta och text kompletteras.
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Räddningstjänsten:
Stora delar av samhällena i Ale ligger längsmed väg E45. Dessutom går även järnvägstrafik och
trafik längsmed Göta älv parallellt med E45. Gemensamt för alla tre transportsätten är att de även
transporterar farligt gods. Det är därför viktigt att belysa och hantera risker med farligt gods när
mark i närhet av dessa transportleder exploateras. Kommunen har tagit fram allmänna riktlinjer
för hantering intill transportleder för farligt gods för att hantera risker i samhällsplaneringen.
Dock skulle denna riktlinje behöva uppdateras och även ta med de transporter som sker via
älven. Syftet med en sådan riktlinje är att ge en likvärdig bedömning och åtgärder för alla berörda
områden. På så sätt underlättas bygg- och planeringsprocessen samtidigt som en god säkerhet
säkerställs över hela kommunen. Räddningstjänsten föreslår att detta tas med i kommunens
översiktsplan.
Kommentar: Karta kompletteras med hänsynsområde på 150 meter för transportleder för farligt
gods klass 1 och 2. I övrigt noteras synpunkterna inför arbete med ny översiktsplan eller
planeringsstrategi.

FARLIG VERKSAMHET
Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen tar ställning till störningar från verksamheter och
lämpliga skyddsavstånd till industrier och anläggningar som hanterar någon form av farliga ämnen
eller bedriver farlig verksamhet. Störningar från verksamheter och lämpliga skyddsavstånd bör
beskrivas.
Det bör framgå i översiktsplanen om verksamhetsområden är avsedda för småindustri eller
motsvarande eller för tyngre störande industriändamål. I Ale kommun finns till exempel
verksamheter som omfattas av Sevesolagen nära centrum både i Bohus och Nol. Riktlinjerna för
störande verksamhet kan förtydligas så att det framgår vilka störningar som avses, till exempel risker
för kemikalieolycker.
Kommentar: Handlingen kompletteras.
Räddningstjänsten:
Ny teknik innebär inte bara förbättringar. Ibland tillkommer det även nya risker. Exempel på
detta är elbilar och solcellsanläggningar. Det är inte säkert att riskerna är större utan det handlar
sannolikt mer om att de kan finnas andra typer av risker som inte har förekommit tidigare.
Exempelvis kan termisk rusning ske i battericellen hos en elbil vilket kräver att de hanteras på ett
annat sätt. Även om också säkerhetsutvecklingen går framåt i ny teknik så kan det vara klokt att
agera konservativt när det kommer till just säkerhet. Exempelvis bör laddning av elbilar undvikas
längst in i ett underjordsgarage och istället placeras i en mer välventilerad miljö.
Räddningstjänsten föreslår att översiktsplanen beskrivet denna problematik och vid behov
utreder utifall vissa kommande tekniklösningar redan idag kan behöva hanteras på ett annat
säkerhetsmässigt sätt.
Kommentar: Noteras inför nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.

FÖRORENADE OMRÅDEN
Länsstyrelsen:
Det är viktigt att identifiera förorenade områden i översiktsplanen för att bättre kunna anpassa
markanvändningen till föroreningssituationen och för att undvika att förslag till bebyggelse blir
olämplig med avseende på människors hälsa eller säkerhet.
Översiktsplanen saknar en redovisning av förorenade områden i kommunen. De områden som
misstänks vara förorenade bör pekas ut på karta och beskrivas. Särskilt viktigt är det att
uppmärksamma föroreningar inom områden som ska bebyggas eller där markanvändningen ska
ändras i framtiden.
Kommentar: Kartan kompletteras med förorenade områden, utfyllnadsområden och deponier.
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Synpunkter från enskilda:
”Hej, försök att sanera å sedan utnyttja byggnation i Älvängens gamla industriområde vid
älvstranden. Trots stora kostnader är detta viktigt att ta i beaktande i er plan både med tanke på
miljöförbättring å exploatering.”
Kommentar: Noteras

VÄRMEÖAR
Länsstyrelsen:
Kommunen lyfter fram att grönytor har en temperaturreglerande funktion som kan begränsa lokala
värmeöeffekter. Om kommunen vet att detta utgör ett problem någonstans i kommunen bör detta
beskrivas.
Kommentar: Värmeöar nämndes i ett resonemang kring vikten av att vara uppmärksam på att
värmeöar kan uppstå i tät bebyggelse. Det finns alltså inga värmeöar att redovisa eller befintlig
problematik att beskriva..

VEGETATIONSBRAND
Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen ser gärna att översiktsplanen lyfter risker kopplade till vegetationsbrand. Det bör
belysas om det finns skogsområden i kommunen där en skogsbrand kan innebära speciella
svårigheter. Det bör också belysas om det finns områden där skogsbränder ur naturvårdssynpunkt får
utvecklas fritt inom vissa gränser eller om det finns områden där miljön är särskilt känslig för
bränder.
Kommentar: Texten kompletteras.

TRAFIKBULLER OCH VIBRATIONER
Länsstyrelsen:
Kommunen vill styra utbyggnad till pendelorterna längs järnvägen och vägE45. Det är en lämplig
fortsatt utveckling av kommunen, men det är också strategi som innebär att fler kan komma att
utsättas för trafikbuller. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att det i den kommande
planeringen kan vara problematiskt att hantera detta och att det kan påverka hur den byggda miljön
kan utvecklas och utformas.
Länsstyrelsen kan konstatera att trafikbullerfrågan är aktuell i många detaljplaner redan. Det är
viktigt för kommande detaljplanering att säkerställa bostäder och boendemiljöer får goda ljudmiljöer.
Länsstyrelsen kommer att ställa krav på bullerutredningar och det kommer att krävas anpassningar
så bostäder och boendemiljöer blir så bra som möjligt med hänsyn till påverkan från
omgivningsbuller.
Med tanke på den inriktning kommunen valt, den slutsats som görs miljökonsekvensbeskrivningen
och det återkommande behovet av att hantera frågan i detaljplaneringen behöver kommunen
förtydliga översiktsplanens riktlinjer kring trafikbuller. Det räcker inte med att ange att bebyggelse
ska planeras och utformas så att riktvärden för buller uppfylls. En riktlinje behöver säga något mer.
Kommunen behöver beskriva hur ljudfrågan ska hanteras i kommande planprocesser för att uppfylla
riktvärdena för buller. Det kan tillexempel handla om hur kommunen ska arbeta med placering och
utformning eller andra anpassningar och åtgärder för att säkerställa goda ljudmiljöer.
Kommentar: Placering och utformning och andra anpassningar måste utredas i varje detaljplan
utifrån de förutsättningar som gäller i varje enskilt fall.
Alebyggen:
Hantering av riktlinjer för buller i exploatering vid E45 och järnväg är mycket väsentliga för
möjligheterna till förtätning med bostäder i orternas centrala lägen. I ÖP beskrivs vidare vikten av att
förtätning i centrala lägen skall innehålla aktiva bottenvåningar samt att parkering i första hand skall
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ske i parkeringshus. Alebyggen anför att ambitionen att skapa förutsättningar för att bygga bostäder
med rimliga produktionskostnader i sig, ur ett allmännyttigt perspektiv, bör vara en prioriterad
uppgift i ÖP. Beaktandet av alla andra parametrar ger generellt högre produktionskostnader och i
slutänden högre boendekostnader för det enskilda hushållet.
Kommentar: Noteras
KPR:
Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är bullerpåverkade.
Vid bedömning av störande ljud anser att vi att det är ljudnivån inne i bostäderna ska vara avgörande
för val av åtgärder utomhus.
Kommentar: Det är ljudnivån vid fasad som är styrande enligt förordning om trafikbuller i
bostadsbyggnader.
Synpunkter från enskilda:
”Jag tycker översiktsplanen överlag ser riktigt trevlig ut men en sak som verkar ha glömts bort och
som tyvärr redan idag påverkar hela kommunen negativt är den höga och konstanta ljudnivån från
motorvägen. Att någon skulle vilja sola, bada och umgås (eller bo för den delen) precis bredvid e45an
känns tyvärr lite som ett skämt.”
Kommentar: Noteras

LUFTKVALITET
Länsstyrelsen:
Miljökvalitetsnormer Luft
En av översiktsplanens huvudstrategier är att styra utbyggnaden till pendelorterna längs järnvägen
och väg 45. Länsstyrelsen välkomnar strategin, somkan bidra till att minska de totala utsläppen. Men
med en sådan strategi
är det extra viktigt att översiktsplanen också innehåller riktlinjer för att minska luftföroreningar.
Förutom en sådan strategi kan översiktsplanen också kompletteras med en redovisning av de
områden och gator som har dålig luftkvalitet och där luftkvalitetsproblemen är som störst. Om det
finnsområden som där någon miljökvalitetsnorm överskrids bör de undantas frånfrämst
bostadsbebyggelse och andra byggnader där människor vistas längretid (t.ex. skolor och förskolor).
Kommentar: Texten kompletteras.
Miljöenheten Ale:
MKN för luft ska inte bara beaktas utan är lagstiftning som ska följas och klaras.
Kommentar: Noteras.

MAGNETFÄLT
Länsstyrelsen:
För ny bebyggelse nära elektromagnetiska fält är det viktigt att beakta försiktighetsprincipen och
undvika att placera bostäder, skolor med mera nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält. I
Kilanda föreslår kommunen ett förtätningsområde i direkt anslutning till befintliga kraftledningar.
Kommentar: Det föreslagna förtätningsområdet I Kilanda tas bort.

SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET
Länsstyrelsen:
Kommunen lyfter fram att viktiga samhällsfunktioner inte ska uppföras i områden med risk för
översvämning. Det bör också framgå om det finns andra riktlinjer för hur samhällsviktig verksamhet
ska hanteras i planeringen. Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig verksamhet generellt
ges en högre säkerhetsnivå, exempelvis när det gäller risker från farligt gods och skyfall.
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Kommentar: Texten kompletteras.
Räddningstjänsten:
Översiktsplanen tar upp att samhällsviktiga funktioner ska skyddas. Räddningstjänsten instämmer
i dessa bedömningar men önskar ett bredare skydd än enbart skydd mot översvämning och ras och
skredhändelser. Viktiga samhällsfunktioner behöver fungera under såväl kris som krig.
Därför är det viktigt att de planeras och skyddas utifrån olyckshändelser med farligt gods eller
sabotage.
Kommentar: Texten kompletteras.

RISKER FÖR DEN BYGGDA MILJÖN
Länsstyrelsen:
Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för kommunens syn på risken för skador på den byggda
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur
sådana risker kan minska eller upphöra. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt
och strategiskt kommunalt klimatanpassningsarbete.
Det saknas ställningstaganden kring detta. Översiktsplanen måste bli tydligare med hur riskerna kan
minska eller upphöra. Länsstyrelsen har nyligen tagit fram metodstödet Klimatrelaterade risker i
översiktsplaneringen för att stödja kommunerna i hur detta krav i plan- och bygglagen kan hanteras i
översiktsplanen.
Kommentar: Texten kompletteras.
Räddningstjänsten:
När det kommer till området kring Bohus centrum finns även en SEVESO klass
högre verksamhet i området. Detta medför förstås ytterligare risker som man behöver ta hänsyn
till vid en eventuell förtätning. En förtätning skulle även kunna medföra begränsningar för
verksamheten i förlängningen. Precis som översiktsplanen tar upp så är det viktigt att vara
konsekvent. Antingen planeras området för att bedriva farlig verksamhet över tid eller så planeras
en förtätning där riskfyllda verksamheter uteblir.
Kommentar: Hanlingen kompletteras.

ALLMÄNNA SYNPUNKTER
Räddningstjänsten:
Arbete med trygghet och säkerhet är viktigt vilket också påpekas i översiktsplanen. Därför är det
också viktigt att förtydliga att området trygghet och säkerhet behöver få utökade resurser och
utrymme när befolkningen ökar. Förutom räddningstjänst så gäller det att också förvaltningarna
ges resurser och förutsättningar att kunna arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor. På så sätt
kan det göras planer på hur vi ska bygga ett tryggt och säkert samhälle för framtiden.
Räddningstjänsten föreslår därför att översiktsplanen även förtydligar resursbehovet för detta
område på samma sätt som det görs för skola och omsorg.
Kommentar: Noteras
Sektor Samhällsbyggnad:
Ett förslag från sektorn är att klimatanpassning bryts ut och utvecklas i ett eget kapitel. I detta kapitel
bör skyfall kompletteras med övriga extremväder som sannolikt kan påverka Ale 2100. Kapitlet bör
belysa riktlinjer för en robust planering mot värme, kyla, torka, nederbörd och skred på grund av
jordens urlakning till följd av torka och blötläggning. Översvämningar är en naturlig process som kan
bidra med ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är beroende av översvämningar. Man behöver
planera utrymme för översvämningar så att samhällsviktiga funktioner nedströms inte översvämmas.
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Nödvattenplan bör förslagsvis flyttas till 3.10. En central samhällsplanerings- och beredskapsfråga,
alternativt ingå i ett eget avsnitt.
Kommentar: Klimatanpassningsplan planeras

3.11 Energi och klimat
Centerpartiet:
Under 3.11 skulle text om tematiskt tillägg avseende vindbruk kunna läggas till på samma sätt som
texten rörande tematiskt tillägg för bedömning av jord- och skogsbruksmarks värde under 3.3.
Kommentar: Förteckning över kompletterande utredningar läggs till.
Alebyggen:
Alebyggen påtalar vikten av att säkerställa framtida fjärrvärmeförsörjning i kommunen, specifikt i
Älvängen där kapacitetstaket är nått. Fjärrvärmens framtid kan med fördel beskrivas under 3.11
Energi och klimat.
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Göteborg Energi:
Göteborg energi påpekar vikten av att vid schaktningsarbete förhålla sig till gällande Bestämmelser
vid markarbeten och att uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken:
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
För anvisning av befintliga ledningar i marken samt projekteringsunderlag,
samordning, samhällsplanering hänvisas till:
https://www.ledningskollen.se
Vid framtagandet av nya detaljplaner är det viktigt att beakta befintliga fjärrvärmeledningar.
Ale fjärrvärme AB här ett utbyggt fjärrvärmenät i Ale kommun. Fjärrvärmenätets kapacitet får
utredas med de olika detaljplanerna om intresse finns att ansluta framtida byggnation till
fjärrvärmenätet.
Vid framtagandet av nya detaljplaner ä r det viktigt att beakta befintliga fjärrvärmeledningar.
Kommentar: Noteras
Ale El:
Ale El har gått igenom ÖP 2021 och vi saknar detaljer kring elförsörjningen. Ale El investerar på
historiska nivåer i elnätet för att möta upp mot ÖP men det är viktigt att vår input tas med tidigt i
planerna för nya områden och byggnationer. Detta för att säkerställa att vi har möjlighet att
prioritera rätt och har kapacitet tillgänglig i respektive område. Elnätsinvesteringar är
kostnadsintensiva med långa ledtider för projektering av nya ledningar/stationer. De ekonomiska
kalkylerna bygger på långa avskrivningstider för att vi ska få maximalt kostnadsutnyttjande och kunna
hålla nere tariffer.
• Ale Kommuns strategi kring val av uppvärmning i kommande bostadsområden (värmepump,
fjärrvärme osv) är inte något som nämns tydligt i ÖP:n. Det är av väsentlighet för Ale El att detta
är tydligt då det påverkar behovet av tillgänglig kapacitet i nya områden.
• Ale Kommuns strategi kring de föreslagna industriområdena (Stora Viken, fortsättning på
Osbacken) är särskilt viktiga då projekterad förbrukning kan bli mycket hög. Beroende på
omfattning kan dessa kräva ytterligare förstärkning från överliggande nät.
• Ale El önskar ytterligare detaljer kring Brandsbobergen då det har påverkan på vår etablering i
Alafors. Detta då vi har behov av planändringar och byggnation av lagerbyggnader på Ale Målje
6:7.
• Ale El önskar vara delaktiga tidigt i planeringen för Förbifart Älvängen då det kan skapa
möjlighet till förläggning av markkabel.
Kommentar: Noteras.
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Sektor Samhällsbyggnad:
När det gäller kommunens planering för elförsörjning och fjärrvärme vill sektorn belysa att det
saknas riktlinjer som just planerar för detta såväl som problematiserar stora elbortfalls påverkan på
samhället och vilka insatser som bör omhändertas för att motverka konsekvenserna.
Kommentar: Noteras.
Synpunkter från enskilda:
”Elförsörjningen i kommunen är något som jag saknar i översiktsplanen. Ale kommun kommer liksom
andra svenska kommuner att ställas inför en stor elektrifiering av fordonsflottan de närmaste åren i
och med det att det kommer att bli alltfler elbilar och mindre bilar som går på fossilt bränsle. Det är
då viktigt att se över effektbehovet för kommunen.”
”Hur påverkas översiktsplanen av den påtänkta kraftledningen mellan Älvängen och Hisingen?”
”Hur ska vi arbeta med klimatanpassning? Är ens den föreslagna markanvändningen lämplig med
avseende på allt allvarligare klimateffekter? Ökade risker för skred, översvämningar och dramatiska
väderhändelser som skyfall, torka och så vidare. Ingen vet, för det ska utredas sen. Tillsammans med
grönstruktur och lite annat smått och gott som är viktiga förutsättningar för att kunna bedöma
lämpligheten i att ta jungfrulig mark i anspråk.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

3.12 Vattenområden
Länsstyrelsen:
Miljökvalitetsnormer Vatten
Det ska av översiktsplanen framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer enligt 5
kap. miljöbalken ska följas. Det ska vara tydligt omdet finns risk att miljökvalitetsnormer överskrids
eller inte. Länsstyrelsen kan inte se att det framgår av översiktsplanen.
I miljökonsekvensbeskrivningen har kommunen redogjort för de vattenförekomster eller sträcka av
vattenförekomst som anses vara relevanta utifrån påverkan från planförslaget, men i översiktsplanen
behöver kommunen redogöra för samtliga vattenförekomster inom kommunen, både yt- och
grundvatten. Både vattenförekomsternas statusklassningar (ekologisk och kemisk, samt kvantitativ
när det gäller grundvatten) och deras miljökvalitetsnormer behöver redovisas i översiktsplanen.
Översiktsplanen ska kunna fungera som ett vägledningsunderlag vid detaljplanering och exploatering
i hela kommunen, även utanför nu utpekade utvecklingsområden. Det är till exempel viktigt att
bedöma och vara försiktig med påverkan på hydromorfologiska förhållanden och strandmiljöer.
Översiktsplanen kan kompletteras med en kartbild över vattenförekomster, deras
tillrinningsområden, status och avgränsning. Då blir det lättare att se var de ligger i förhållande till
planerade utvecklingsområden. Kommunen behöver därefter analysera hur nuvarande och
föreslagen mark- och vattenanvändning kan förväntas påverka vattenförekomsterna och övrigt
vatten. Särskilt fokus kan läggas på att de vattenförekomster där det finns ett åtgärdsbehov, det vill
säga de som har sämre än god status. Utifrån mark- och vattenanvändningskartan kan en analys
också göras av de största potentiella föroreningskällorna som kan påverka vattenförekomster.
En riktlinje i översiktsplanen är att bevara Hältorpssjöns dämme. Länsstyrelsen vill påpeka att
Hältorpssjön ingår i vattenförekomsten Sköldsån, ochdenna vattenförekomsts ekologiska status är
klassad till måttlig, delvis på grund av att fisk och andra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt i
upp- och nedströms riktning i vattensystemet. I Sköldsån finns dokumenterad förekomst av lax och
havsöring nedströms dämmet vid Hältorpssjön som utgör ett definitivt vandringshinder. Det är viktigt
att upp- och nedströmspassage vid Hältorpssjöns utlopp. Det är en åtgärd som kan behöva
genomföras för att uppnå bättre vattenkvalitet och som är en del i den långsiktiga planeringen för
bättre vatten.
Kommentar: Text och kartor kompletteras.
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Miljökvalitetsnormer Fisk- och musselvatten
Förordningen om MKN för fisk- och musselvatten gäller för bland annat Göta älv och Grönån.
Syrehalten i Grönån har tidvis underskridit gränsvärdet. Vattendraget är därmed särskilt känsligt för
ytterligare belastning av näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Det ska av översiktsplanen
framgåhur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten ska följas.
Länsstyrelsen kan inte se att det framgår av översiktsplanen.
Kommentar: Texten kompletteras.
Miljöenheten Ale:
Det framgår inte tydligt hur MKN för vatten ska hanteras och tillgodoses. Flera
markanvändningsförslag riskerar att motverka miljökvalitetsnormerna.
Miljökvalitetsnormer för vatten – Tas upp till en liten del i MKB men bara några
vattenförekomster har valts ut på oklara grunder. Det finns markanvändningsförslag
som är oförenliga med miljökvalitetsnormerna.
Det är tveksamt om flera av de föreslagna utbyggnadsområdena för bostäder och
verksamheter är förenliga med miljökvalitetsnormerna för vatten. Föreslagen
markanvändning står på flera platser i strid med riktlinjen att god ekologisk status
skall nås, till exempel vid Grönån. Övergripande åtgärdsprogram finns redan; det finns
snarare behov av att bryta ned dessa på lokal nivå och utföra de åtgärder kommunen är
skyldig att utföra samt att arbeta aktivt för att andra åtgärder skall bli utförda. Att
anpassa översiktsplaneringen efter miljökvalitetsnormerna är en av de åtgärder
kommunen är skyldig att genomföra.
Vad menas med kommunala sjöar och vattendrag? Sådana som finns i kommunen
eller där kommunen är markägare?
Motivering saknas till varför Hältorpssjön är viktigare att arbeta med än andra sjöar i kommunen.
Sista riktlinjen visar att författarna inte har insett betydelsen av en miljökvalitetsnorm.
Om god status inte uppnås och en tänkt exploatering försvårar detta ytterligare kan
inte exploateringen genomföras.
Kommentar: Texter i översiktsplan och MKB förtydligas.
Naturskyddsföreningen:
I riktlinjerna bör det stå att kommunen tar initiativ och bidrar till att återskapa våtmarker i både
jordbrukslandskapet och skogslandskapet. Väldigt mycket dikning har gjorts i Ale genom åren.
Kommentar: Noteras.
Synpunkter från enskilda:
”Viljeinriktningen är att bevara Hältorpssjön.” (Hältorpsdammen) Bra, men glöm inte bort
vandringsleden för fisk vid dämmet. ”
Kommentar: Noteras

3.13 Natur
Socialdemokraterna:
De befintliga naturområdena kring Risveden och Ale-och Vättlefjäll måste fortsatt värnas och
undantas från samhällets behov av bostäder och verksamhetsmark för att bevara dessa stora
naturvärden för kommande generationer.
För att bättre utnyttja naturens stora värden bör de också tillgängliggöras bättre för att underlätta
för Alebor och besökare att uppleva dessa värden.
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De ”gröna kilar” som idag indelar Ales samhällen bör utvecklas och tillgängliggöras för att skapa
värde för de närboende samt erbjuda ekosystemtjänster för närliggande samhällen.
Men när ytterligare bebyggelse planeras i anslutning till dessa naturområden så finns också en
möjlighet att tillskapa naturnära ”mötesplatser”.
Kommentar: Den markerade tätortsnära naturen utgörs av naturområden mellan och i anslutning till
orterna som ska värnas till gagn för människor, djur och den biologiska mångfalden. Kan nyttjas till
park, lekplats, dagvattenhantering m.m. Dessa naturområden kan också utgöra
kommunikationsleder och på så sätt binda samman orter. Texten förtydligas.
Vi har just nu ett pågående samråd om nytt vattendirektivet – hur ska detta implementeras i
översiktsplanen?
Kommentar: Vattendirektivet är ett EU-direktiv. Det pågående samrådet är om Åtgärdsprogram för
vatten 2021 - 2027, Förvaltningsplan för vatten 2021 – 2027 och Föreskrift miljökvalitetsnormer.
Direktivet är huvudsakligen implementerat i svensk lagstiftning genom 5 kap. miljöbalken,
(vattenförvaltningsförordningen) (2004:660) och förordning om vattendelegationer (2017:872).
Miljöenheten Ale:
Riktlinjerna är inte konsekventa. T ex nämns att sällsynt växtlighet och artrikedom
som finns i våtmarker ska värnas. Hur kommer det sig att bara en naturtyp nämns? Ska
Ale inte arbeta med biologisk mångfald i alla naturtyper?
Kommunen har ännu inga egna naturreservat, så det är oklart om man menar att
kommunen ska engagera sig i skötsel av statliga reservat.
Kommentar: Texten förtydligas.
Ungdomsrådet:
Vi vill att naturen ska bevaras i största möjliga mån och att vi ska leva miljövänligt och hållbart. Vi vill
värna om sjöarna, ta vara på kanalen och vår natur med sällsynt växter. Kalle Ankaberget (vid Nol IK)
och Vättlefjäll såklart. Det får gärna finnas fler parker. Friluftsliv, skog och skogsslingor uppskattas av
alla, små som stora.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Naturskyddsföreningen:
Närrekreationsområden ska skötas med syfte att maximera rekreationsvärdena och den biologiska
mångfalden och inte ha avkastningskrav. Skogsbruket i dessa miljöer bör i största möjliga
utsträckning ske genom hyggesfritt skogsbruk. Naturskyddsföreningen föreslår att kommunen är en
aktiv part i att bilda nya naturreservat. I nuvarande naturvårdsprogram finns områden med särskilt
höga naturvärden utpekade. Enligt naturvårdsprogrammet bör dessa inte omfattas av exploatering.
Det nya naturvårdsprogrammet som håller på att tas fram, bör kopplas till Ale ÖP 2021 och ha
samma ambitioner om att bibehålla och stärka biologisk mångfald. De särskilt värdefulla
naturvärdena bör pekas ut på karta i ÖP.
Kommentar: Karta kompletteras med kartlager Naturvårdsprogrammet, unika naturvärden, höga
naturvärden under Natur- och kulturmiljövärden.
Synpunkter från enskilda:
”Jag skulle vilja att det var mer grönska. Liksom träd på hus och lägenheter och mer träd och buskar i
olika parker eller lekplatser. På tal om lekplatser borde man göra Ale mer barnvänligt. Jag anser att
just nu finns det inte tillräckligt måna ställen där barn kan vara.”
”Människor kommer att bry sig allt mer om miljön och välja alternativ som inte skadar miljön. Vi
kommer värna om miljön på ett helt annat sätt och bli en del av den när vi inser att vi inte kan ta den
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för given. Under pandemin har vi sätt hur hela Sverige letat sig ut i naturen och alla naturområden,
vandringsleder, grillplatser och motionsspår har varit mycket attraktiva områden som lockat till sig
fullt med besökare. I naturen vill vi fortsätta vara både för att umgås, uppleva och motionera. Vi mår
bra utav det och det håller oss friska.”
”Förskole- och skolbarn bör inte fråntas deras lekplatser i form av naturområden som närmaste
granne till skolor och förskolor oavsett vilken del av Ale som diskuteras. Bostäder bör byggas i
närheten, men inte på bekostnad av barnens friluftsliv.”
”Just nu står vi inför ett vägskäl, alla beslut vi tar från och med nu måste innefatta naturen. Vi kan
inte längre blunda för att människor utarmar den biologiska mångfald och de levande skogarna som
vi alla är beroende av. Naturens egenvärde måste lyftas fram och människors ekonomiska intressen
nedprioriteras.
Jag önskar även ett strikt skydd mot exploatering runt Hälltorpssjön, badplatserna runt sjön är
oerhört värdefulla för människor och kring dem där finns ovärderlig skog satt ströva runt i och den
behöver bevaras, dels för sin skönhet men även för ekosystemen. Vad händer med vattenkvalitén om
skogen fälls och bebyggelsen ökar, vad händer med de fina ekarna och allt annat liv. Vi människor är
en del av naturen och vi är i beroende av alla ekosystemtjänster den ger oss.”
Kommentar: Synpunkterna noteras

3.14 Grönstruktur
Kretslopp och vatten:
I råvattenarbetet är dagvattnet en viktig aspekt och det är positivt att kommunen ska arbeta för
rening av dagvatten innan utsläpp i recipient. Det är viktigt att ytor sparas till dagvattenhantering och
rening. Under ”Grönstruktur” står att dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar
bebyggelsemiljö med lek, rekreation med mera. Sådana öppna lösningar fungerar ofta även som
rening för dagvatten, det skulle kunna stå med även här.
Kommentar: Noteras.
Naturskyddsföreningen:
Angående gröna passager beskrivs att ”Göta älv och dalgången närmast vattendraget är en jättelik
och mycket viktig grönstruktur som leder olika organismgrupper i naturen i nord-sydlig riktning.
Vättlefjäll-Alefjäll-Risveden är en annan mycket viktig grönstruktur. Kommunen skulle behöva göra
en grönstrukturplan, inkluderad en landskapsekologisk plan”. ”De få platser där djur kan ta sig över
och under E45, t ex vid faunapassagen vid Äskekärr och bron över Sköldsån, bör ingå i
samhällsplaneringen så att omgivande marker inte exploateras på sådant vis att dessa
passagemöjligheter inte kan nyttjas av djuren”
Kommentar: Översiktsplanen kompletteras med en förteckning över kommande utredningar. En
grön- och blåplan finns med i denna förteckning.
Göteborgsregionens kommunalförbund:
Ur regionalt perspektiv välkomnas planförslagets riktlinjer om att värna sammanhängande strukturer
och korridorer, samt att kommunen avser att ta fram en grönstrukturplan. Det är positivt att
strukturbildens gröna kilar ska uppmärksammas. Den regionala gröna infrastrukturen kan dock gärna
beskrivas mer utförligt, exempelvis genom att sätta kommunens grönområden i relation till de gröna
kilarna. GR uppmuntrar kommunen att ta del av det regionala underlag över grön infrastruktur, och
över jordbruksmark, som tagits fram av GR och kommunerna.
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
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3.16 Gestaltning
Socialdemokraterna:
Småstadskänslan i ett växande samhälle är svår att definiera men vi ser gärna att arvet från
Alesnickarna kan förtydligas i samhällets utveckling, exempelvis skulle området i centrala Älvängen
utmed Göteborgsvägen kunna spegla historien i byggnader med mycket träinslag såväl i stomme som
fasad.
Det skulle ta tillvara på Ales rika kulturhistoria och vara klimatmässigt hållbart för att visa ett Ale i
framkant på utvecklingen.
Samma tanke kan appliceras i flera tätorter där förtätningen skall öka, medans Nödinge centrum
fortsatt skall växa och utvecklas med en storstadsnära känsla där service och handel ingår.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
Kultur- och fritidsnämnden:
2018 beslutade riksdagen om det nya nationella politikområdet Gestaltade Livsmiljöer. Det är ett
nationellt politikområde som tar ett helhetsgrepp på frågan om de offentliga miljöerna och visar på
vikten av att se arbetet som ett gemensamt sektorsövergripande ansvar. Begreppet Gestaltade
livsmiljöer kommer sannolikt att få allt större betydelse och bör vara med i översiktsplanen som ett
område att förhålla sig till och arbeta efter på samma sätt som Agenda 2030.
Kultur och fritids områden presenteras fint på sid 32 (punkt 3.18), men generellt efterlyser sektorn
fler skrivningar gällande de så kallade mjuka värdena och riktlinjer som syftar till att uppfylla de
sociala hållbarhetsmålen
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Synpunkter från enskilda:
I ett relativt stort antal anonyma yttranden framför åsikten att kommande byggnation i framför allt
Älvängen och Alafors bör ske i klassisk stil.
”Det är viktigt att Ale blir en vackrare kommun. Vi bör satsa på vårt medeltida arv och låta det synas i
ny bebyggelse.”
”Något jag verkligen inte vill ha är hus över 5 våningar i kommunen eftersom jag tycker att de förfular
samhället alldeles oerhört. Att bygga ett 11 våningshus på Gustavas plats kommer lägga husen
bakom i tråkig skugga och ge Älvängen en ful siluett. Gärna många lägenheter men bygga så att
känslan som redan finns i Ale bevaras.”
”Vid nyetablering av industriområden skall estetiska hänsyn tas. Byggnader skall pryda sin plats. Jfr
många industriområden i Småland.”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

3.17 Kulturmiljö
Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen:
De utpekade kommunala kulturmiljöerna som redovisas i Ale kommun Kultur i Arv och de fördjupade
kulturhistoriska rekommendationerna som gjorts finns till exempel inte med i beskrivningarna av
områdena i kapitel 7 ”Orter”. Här hade det annars varit lämpligt att förtydliga hur kulturmiljöerna ska
beaktas och dess värden tas tillvara.
Frågorna om hur kulturmiljöerna ska beaktas bör uttryckas tydligare i Ale kommuns framtida
översiktsplan än vad de gör i det föreliggande samrådsförslaget.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Karta kompletteras med kartlager Tätortskaraktärer med
kartklick med länkar till information om det valda området, allmän information om tätortskaraktärer
samt till Kulturarvsplan 2007. Lager Kulturmiljöer kompletteras med kartklick med länkar till
information om det valda området samt till Kulturarvsplan 2007.
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Kultur- och fritidsnämnden:
De är materiella och immateriella tillgångar som berättar en orts historia och därmed också präglar
dess framtid. Sektorn vill se att kulturmiljöerna betraktas som en tillgång och inte som en
begränsning. Unika miljöer som ”byggs bort” går inte att återskapa. Rätt hanterade och presenterade
kan de däremot vara den enskilda faktor som gör orten attraktiv och levande. Detta resonemang
gäller särskilt riksintressen och tätortsnära kulturmiljöer, vars värde riskerar att ifrågasättas om man
inte tydliggör att utgångspunkten ska vara att de ses som en resurs.
Kommentar: Synpunkterna noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi
2024.
Miljöenheten Ale:
Regionalt värdefulla odlingslandskap – riktlinjerna motverkas av flera markanvändningsförslag.
Kommentar: Texterna förtydligas.
Synpunkter från enskilda:
”Efterfrågar ett kulturmiljöprogram för kommunen där områden och byggnader som är
kulturhistoriskt värdefulla pekas ut och lyfts fram. Saknar en beskrivning av kommunens olika
kulturmiljöer, både enskilda byggnader och områden. Viktigt underlag.”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Karta kompletteras med kartlager Tätortskaraktärer med
kartklick med länkar till information om det valda området, allmän information om tätortskaraktärer
samt till Kulturarvsplan 2007. Lager Kulturmiljöer kompletteras med kartklick med länkar till
information om det valda området samt till Kulturarvsplan 2007.
”Vi bör använda och utnyttja att Ivar Arosenius har bott här och fixa till det som är kvar av hans
ställe. En park bör ställas i ordning det som började så fint för några år sedan. Och nu när vi har flera
hus längs med vägen där borde det vara en självklarhet. Skulle kunna skötas av entusiaster i trädgård,
liknande som Kungälv har och låter Kungälvs Trädgårdsförening sköta om Bergfeltska trädgården,
kommunen står för material, föreningen sköter om parken.”
Kommentar: Noteras

3.18 Kultur och fritid
Miljöenheten Ale:
Riktlinje om att bilda reservat med syfte att säkerställa friluftsliv behövs. Dessa områden behöver
pekas ut i markanvändningskartan.
Kommentar: Bör föregås av en utredning om vilka områden som är lämpliga att reservatsbilda.
Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Säkra Ridvägar i Ale:
Föreningen föreslår att det fastställs en vision för utveckling av en fritidsby i Ale/Vättlefjäll. Offentlig
sektor, privat sektor och ideell sektor startar ett gränsöverskridande samarbete för att skapa en
fritidsby med ett flertal funktioner för människor i nordöstra Göteborg, Ale och Kungälv.
Kommentar: I översiktsplanen föreslås att området Jennylund utvecklas till ett evenemangsområde.
Detta begrepp skulle kunna omfatta en fritidsby. Yttrandet vidarebefordras till Kultur- och
fritidsnämnden.
KPR:
Vi instämmer med riktlinjer avs mötesplatser. Vi vill också att det planeras för och genomförs
utplacering av bänkar på lämpliga platser för att förstärka upplevelsen.
Kommentar: Synpunkten vidarebefordras till Parkavdelningen.
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Moderaterna:
Utveckla text om älvens stränder då vi betraktar de som en av kommunens tillgångar, framför allt i
anslutning till våra pendelorter. Utveckla, aktivera och tillgängliggör älvens stränder.
Kommentar: Synpunkten noteras inför arbetet med nästa översiktsplan.
Liberalerna:
Vår kanske största naturresurs i Ale, älvstranden, bör behandlas självständigt i översiktsplanen. Älven
är en alltför outnyttjad resurs och med en ÖP som tar sikte mot Ale på 2050-talet borde älven spela
en oerhört viktig roll. Liberalerna vill tillgängliggöra älven för rekreation och umgänge med till
exempel småbåtshamnar, kaféer och upprustade vandringsleder.
Kommentar: Synpunkten noteras inför arbetet med nästa översiktsplan.
Kultur- och fritidsnämnden:
Sektorn vill framhålla att förtätning inte bara innebär ökat tryck på befintliga vattenledningar, vägar
etc utan samma gäller även för kultur- och fritidsanläggningar och mötesplatser av olika slag. Vid
förtätning bör man därför förstärka befintlig infrastruktur i form av bibliotek, idrottsanläggningar etc
och vid behov komplettera med nya anläggningar och mötesplatser.
Kommentar: Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller planeringsstrategi 2024.
Ungdomsrådet:
Badplatser och grillplatser behöver fräschas upp och göras mer trevliga att vara på, dessa är några av
höjdpunkterna i Ale som vi gillar väldigt mycket. Det hade kunnat vara fint om hamnen vid kanalen
piffades upp också (lite som Stenpiren).
Fotbollsplaner, multiarenor och Alebacken är viktiga, de uppskattas och används ofta – både av
föreningar och privatpersoner. Simhallar, skridskohallar, padelbanor och inomhushallar likaså. De är
bra att ha för att personer ska kunna utöva sina aktiviteter på fritiden. Det är viktigt med roliga
aktiviteter för invånarna. Många sporter utövas inomhus i hallarna. Bohushallen har otroligt potential
och vi hoppas att den får vara kvar, att den inte tas bort för att bygga hus istället. Träningscenter som
gym är viktiga, och ställen för tjejer att träna på – eftersom det är många som är obekväma att träna
där andra kan se.
Fritidsgårdarna och ungdomsverksamheten måste finnas kvar för den är väldigt viktigt. Den är viktigt
för kommunens framtid, den ungdomsverksamheten som finns idag är den som formar oss som är
unga idag och som kommer leva i kommunen i framtid. Den behöver också bli ännu bättre för
framtiden. Även fler skolor och dagis, och kvalitativa sådana med bra mat (viktigt!), behövs om
kommunen ska växas så pass mycket. Skolmaten behöver vara bra för miljön, men samtidigt god,
därför är det viktigt att personalen som lagar maten har kompetens för detta.
Det finns många platser som är viktiga som vi vill bevara och förbättra, som Hultasjön, multiarenan i
Skepplanda, Mossen i Älvängen och typ alla sjöar! Det vore bra om betongbryggan vid
industriområdet i Älvängen (vid tågen) rustades upp, likaså skaterampen i Nödinge och kommunens
fotbollsplaner.
Annat som är viktigt är mötesplatser ute (lekplatser, sittplatser, grillplatser etc) och ordentligt med
belysning om kvällarna. Vi behöver bygga upp tillit mellan olika åldersgrupper i kommunen, särskilt
mellan yngre och äldre – då det finns en otrygghet emellan dem som inte är bra för någon.
Det finns mycket som kan och behöver utvecklas om Ale kommun ska få så många fler invånare och
då känns det viktigt för oss att ungdomar får vara med och tycka till. Som ni kommer läsa i detta
dokumentet så har vi unga många idéer, många fler än vad som kommit med här.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
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Synpunkter från enskilda:
Om kommunen skall växa och invånarantalet skall öka till 52000 invånare så är det mycket mer än
bara bostäder, skola och omsorg som måste utvecklas och utökas. T.ex. så måste då möjligheter till
friluftsliv, fiske, rekreation utökas i samma takt. Mitt förslag är att när grustäkterna i Kollanda inom
några år avslutas pga. att brytbart grus tar slut (täkttillståndet för Swerock löper ut 2024) så vore det
utmärkt att skapa ett nytt stort rekreationsområde runt den stora täktsjön som bildats.
Kommentar: Noteras
”Jag som Alebo och förälder skulle se stor nytta för ungdomar, föräldrar och andra vuxna att det
fanns en Actionpark i Ale.”
”Se på möjligheterna att anlägga en Disc Golf Bana i anknytning till Strövområdet/motionsspåret
kring Jennylund i Bohus.”
”Det borde satsas på våra ungdomar. Gör en ordentlig äventyrsbana utomhus där de kan öva och
träna bland annat parkour. Dom måste få utlopp för sin energi istället för att hitta på mindre bra
saker. Speciellt i Bohus där det finns bra parkour grupper som behöver träna inne och ute.”
Kommentar: Synpunkterna förmedlas till Kultur- och fritidsnämnden.
”Mer plats till kultur och konst i kommunen, och använda lokala hantverkare och konstnärer i stället
att ta utifrån, så sätt sponsra lokala talanger. Det behövs konst till allmänna platser, väg rondeller
mm, som alla kan se och njuta av, höja trivseln, som grannkommunerna ha satsat.”
”Hej jag tycker absolut att ni borde satsa mer på träffpunkter. Lekplatsen som nu ligger där gamla Ica
låg förut i Älvängen är ett bra exempel. Låt den var kvar och gör den bättre! Många gånger har jag
sett folk som varit där och lekt och sedan besökt någon av restaurangerna i närheten. ”
”Jag tycker det behövs en bra och rolig lekplats för barn. Dom få som finns är väldigt små och inte så
roliga.”
Gör hälsopromenaden mer attraktiv, sätt upp skyltar [med information} om platsen/bygden, alltså
fakta/historia. T ex om hälsokällan vid kyrkan, gör den fin, bygg upp så folk kan läsa på plats.
Kommentar: Förslaget vidarebefordras till berörd sektor.
”Att använda vår vackra älv i Älvängen och övriga orter för rekreation och skapa ställen att umgås,
parker och restauranger vore fantastiskt trevligt. Allra helst göra en pir så att möjligheten finns att
bada.”
Kommentar: Noteras
”Ales enda "turistmagnet" 2021 är troligen Alebacken.
Vill Ale ha en riktigt stor möjlig "anläggning" som sätter Ale på Europakartan? I så fall måste starten
diskuteras/beslutas NU!
Jag syftar på utveckling av laxfiske i Grönån med biflöden varav det viktigaste flödet är den som
rinner nära Lid.
Grönån är det ENDA vattendrag i VÄRLDEN där lax och laxöring ökar i antal!
Om Ale vill ha ett nytt "Mörrumsån" med möjlighet för stort fiske utmed Grönåns stränder krävs
givetvis en hel del åtgärder:
Diskussioner/beslut/förstudie i samråd med bl a markägare, fiskeföreningen, Länsstyrelsen m fl.
Vad finns? Vad krävs? För fisken:
Skyddsvärd yngelplats i tillrinningsområdet nära Lid. Viktigt att skydda från exploatering /bebyggelse!
Laxtrappa vid Lid är byggd.
Laxyngelodling av den modell fiskeföreningen genomfört. Utsättning i yngelområdet.
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För fiskeintresserade:
Fiskestuga, parkeringsmöjlighet. Förslagsvis mellan åns passage under motorvägen och numera
lokalvägen d v s åns norra sida. Bra kommunikation från vägnätet.
Iordningställda fiskeplatser med plats för flugfiske. Enklare grusväg utmed ån till fiskeplatserna.
Observera att det kan vara sista chansen att få en turistattraktion i Ale!! Görs ingenting kan lax och
öring försvinna helt i Grönån!”
Kommentar: Synpunkterna noteras.

Del 4 VÄRDEN OCH HÄNSYN
4.1 Riksintressen
Länsstyrelsen:
Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de värden som är
riksintressanta. I miljökonsekvensbeskrivningen står att kommunens förhållningssätt utgår från att
riksintressen ska respekteras och att inga åtgärder ska tillåtas som orsakar skada på riksintressens
syften och värden. Men i översiktsplanen framgår det sedan inte hur detta ska gå till.
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla hur riksintressena ska
tillgodoses. Kommunens tolkning av riksintresseanspråket måste framgå. Val och överväganden
behöver bli tydliga, precis som påverkan på och konsekvenserna för riksintressena. Det gäller
övergripande och generellt för alla riksintressen, men framförallt sett till översiktsplanens förslag till
förändrad mark- och vattenanvändning är det mest angeläget när det gäller riksintressen för
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.
Genom att tydliggöra vilka egenskaper som utgör ett riksintresseområdes värden går det att bedöma
vilka förändringar som är genomförbara utan att skada områdenas värden och hur värdena kan
utnyttjas som en resurs i den fysiska planeringen. De värden som finns inom riksintresseområdena
utgör kvaliteter som kommunen kan slå vakt om och förstärka i sitt kommunala utvecklingsarbete.
Kommunen kan i riktlinjer och rekommendationer lyfta fram de värden kommunen ser i
riksintresseområden. Värden som alltid ska värnas. På samma sätt kan kommunen peka på värden
som kan påverkas inom acceptabla gränser. Vidare är det viktigt att synliggöra eventuella behov av
fortsatta utredningar. Tydliga ställningstaganden av den typen ger en utvecklad vägledning vid beslut
om mark- och vattenanvändningen och underlättar efterföljande planering och prövning.
Kommentar: Översiktsplanen kompletteras med beskrivning av hur riksintressena ska tillgodoses
samt hur kommunen tolkar riksintresseanspråket. Relevanta resonemang i
Miljökonsekvensbeskrivningen lyfts in i översiktsplanen. Riktlinjerna kompletteras.
Översiktsplanen kompletteras med resonemang och motivering under respektive område som
påverkas. Föreslagen markanvändning i karta revideras.
Moderaterna:
Undvik att återge lag- och förordningstexter (hänvisa snarare då sådana kan förändras över tid)
Kommentar: Synpunkten noteras inför arbetet med nästa översiktsplan.
Sektor Samhällsbyggnad:
I planförslaget står det att ”Riksintressen ska respekteras och inga åtgärder ska tillåtas som orsakar
skada på riksintressens syften och värden” Sektorn ställer sig frågande till intentionen
här. Är syftet med riktlinjen att höja ambitionsnivån jämfört med gällande lagstiftning? Varför i
sådana fall, samt gäller det alla riksintressen?
Kommentar: Texten förtydligas.
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4.1.4 Kommunikationer
Länsstyrelsen:
Ale kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Landvetter, Trollhättan och Såtenäs
flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser riksintresse för kommunikationer, vilket
behöver framgå av översiktsplanen. I översiktsplanen nämns i ingenting om flyghinder för den civila
luftfarten. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av översiktsplanen bör det framgå
att lokalisering av höga objekt inom influensområdet ska samrådas med Luftfartsverket och
respektive flygplats.
Konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor bör redovisas i planen i form av
restriktioner och/eller rekommendationer.
Kommentar: Texten kompletteras.

4.1.5 Totalförsvarets militära del
Länsstyrelsen:
Översiktsplanens föreslagna mark- och vattenanvändning innehåller inga konflikter med riksintresset
för totalförsvaret, men Länsstyrelsen ser gärna att kommunen utvecklar texten om vad som gäller
kring samråd för höga objekt. Det behöver framgå att hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållen
bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende högaobjekt ska skickas på remiss till
Försvarsmakten. En samlad redogörelse vilka remisser Försvarsmakten vill få in inom riksintressena
och de olika påverkansområden samt i hela landet finns att läsa i aktuell riksintressekatalog. I
översiktsplanen behöver kommunen också nämna påverkansområde för väderradar med tillhörande
väderradar Vara.
Kommentar: Texten kompletteras.

4.2 Naturreservat – enligt 7 kap 4§ miljöbalken
Miljöenheten Ale:
Planerade områdesskydd, eller utredningsområden för områdesskydd (t ex bildande av
naturreservat eller kulturreservat). Områden behöver pekas ut. Underlag finns i det
pågående arbetet med nytt naturvårdsprogram.
Redovisningen av riksintressen är bara en uppräkning. Det behövs en beskrivning av hur de
ska tillgodoses. Flera av markanvändningsförslagen riskerar att medföra påtaglig skada på
riksintressena.
Redovisningen av naturreservat är uppräkning. Det är inte nödvändigt att räkna upp alla med
areal osv. Ange att de finns och på markanvändningskartan/pågående markanvändning.
Däremot bör områden som behöver skyddas som naturreservat eller kulturreservat pekas ut
som föreslagen markanvändning.
Kommentar: Texterna kompletteras. Utpekande av reservat kräver utredning. Naturvårdsprogram
håller på att upprättas. Noteras inför kommande översiktsplanearbete. Utredningsområden som gör
intrång i riksintresseområden har motiverats.
Synpunkter från enskilda:
”Risvedens Nationalpark. Detta kan kraftigt öka turismen till Ale då detta är Västsveriges största
sammanhängande skogsområde samt har fina naturvärden och är ett vackert område som bör
bevaras. Dessutom finns det inte direkt plats med nationalpark någon annanstans i
Göteborgsområdet.”
”I ÖP-förslaget finns flera skrivningar som poängterar hur viktigt det är med tätortsnära
grönområden Tyvärr är mina tidigare erfarenheter att denna typ av anvisningar i ÖP ofta får stryka på
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foten för andra intressen. Jag föreslår därför att sju tätortsnära kommunala naturreservat inrättas
med inriktning i första hand på rekreation och friluftsliv.”
Surte: Fågeldammarna med omgivningar behöver säkras genom reservatsbildning.
Bohus: Elljusspåret vid Jennylund är ett lämpligt område för reservat som bör utvidgas med området
runt Mettjärn.
Nödinge: Elljusspåret och Dammekärrs motionscentral med omnejd.
Nödinge-Nol: Lövskogskullarna mellan samhällena är av största vikt att behålla och utveckla.
Alafors: Furulundsområdet har tyvärr naggats i kanten med bostadsbebyggelse men det som återstår
runt elljusspåret behöver säkras genom ett reservat.
Älvängen: Byggnationen av Kronogården har tyvärr inneburit att många Älvängenbor fått längre till
skogen. Det skulle varit önskvärt att en grön korridor hade sparats fram till Aronseniusskolan och
Idrottshallen.
Skepplanda: Området runt elljusspåret är lämpligt för ett blivande kommunalt reservat.”
Förslagsställaren har bifogat kartor med de föreslagna områdena markerade.
Kommentar: Synpunkten och förslagen noteras.

5.1 Mellankommunala frågor
Göteborg:
Stadsbyggnadskontoret anser att det är positivt att redan i riktlinjerna till strategikartan tydliggör att
älven ska skyddas som dricksvattentäkt och att Ale ska skyddas mot stigande vattennivåer.
Stadsbyggnadskontoret uppfattar förslaget som en bred översiktsplan men där flera aspekter eller
mål gärna skulle kunna fördjupas eller motiveras och svara på hur det är tänkt att uppnås. Det finns
frågor från Göteborg utifrån Ales roll i regionen gällande näringslivsfrågor, en hållbar mobilitet och
bebyggelseutvecklingen som hade varit värdefullt att få en bild av.
Det är positivt att förbindelsen mellan Surte och Lövgärdet redovisas i markanvändningskartan. För
Göteborgs kommun är en av utmaningarna att minska biltrafiken för att kunna nå klimatmål och
klara 1,5-graders målet från Parisavtalet. Där har även grannkommunerna ett stort ansvar att minska
belastningen på trafiknätet och få ännu fler att använda järnvägen. Göteborg ser en stor risk med
trafikinfarkt vid Gamlestaden.
Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent.
Lerum:
I strategikartan visas en tvärförbindelse i öst-västlig riktning lokaliserad i samma sträckning som väg
1968, Kilandavägen. Lerums kommun har identifierat samma behov av tvärförbindelse och ser gärna
gemensam dialog om lokalisering av tvärförbindelsen.
Utmed väg 1968, Kilandavägen, utpekas ett reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Trafikverket är väghållare för vägen som går in i Lerums kommun och ansluter till väg 190 i höjd med
Sjövik. Lerums kommun håller med om behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed vägen.
Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent.
Kungälv:
De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun är Göta älv som gemensam
vattentäkt samt föreslagen koppling över älven. Förvaltningens bedömning avseende de
mellankommunala frågorna handlar om fortsatt dialog och samarbete i de aktuella frågorna.
Kungälv har ett befintligt vattenskyddsområde som delvis sträcker sig ut i älven vilket är Dösebacka
vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Detta skyddsområde har sitt
ursprung i att vatten till Dösebacka vattenverk togs ur älven och infiltrerades innan det togs in i
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vattenverket. Vattenskyddsområdet kommer att finnas kvar och genomgå en revidering inom de
närmaste åren. Dösebacka kommer att användas som reservvattentäkt. Det skyddsområde som finns
idag är beslutat av länsstyrelsen. Planen är att Kungälvs kommun fattar beslut om det nya området.
Det område som anges som Utredningsområde broläge i Ales ÖP överensstämmer med den koppling
som anges i Kungälvs ÖP strukturbild utblick 2050. Behov och bakgrund till ny bro borde tydligare
beskrivas ur Ales perspektiv i Ales ÖP.
Beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart resande och kollektivtrafiken saknas i Ales ÖP
samt GRs strukturbild och inriktningsplanering.
Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent. GRs strukturbild har lagts till i kartan.
Lilla Edet:
Lilla Edets kommun är positiv förtätningen utmed stationsområdena.
Norr om Alvhem mellan kommungränsen, E45an och befintlig bebyggelse i Alvhem redovisas område
som jordbruksmark i förslaget till översiktsplan. Angränsande men på andra sidan kommungränsen
anger Lilla Edet, i sin fördjupade översiktsplan, tätortsutbyggnad och utvecklingsområde för
tätortsutbyggnad. Att redovisa en smal remsa jordbruksmark mellan stationsområde med
tätortsutbyggnad och europavägen E45 bedöms inte som rätt framtida användning av området. Det
har varit diskussioner att ändra kommungränsen i detta område men tills dess att detta sker är det
viktigt att användningen av marken på båda sidorna om kommungränsen är samstämmig.
Kommentar: Noteras
Lilla Edet saknar redovisningen av ett helt mot vid E45 strax norr om Alvhem. På kartorna kan det
tolkas som det finns med i form av ”Reservat trafiksäkerhetshöjande åtgärder” men det finns inte
redovisat i texterna. Idag finns bara möjlighet att svänga av till Alvhem och Södra Lödöse från E45 om
man kommer norrifrån eller köra ut på E45 om man skall söderut. Frågan om ett helt mot vid E45
strax norr om Alvhem är förutsättning för att få den utveckling av bebyggelse och verksamheter som
båda kommunerna har med i sin översiktsplanering. Ett hel mot med möjlighet att köra på och av i
båda riktningarna, är också viktig för att nå Lödöse station enkelt med bil och för angöring av
ersättningsbussar vid tågstopp. Frågan om helt mot vid E45 har diskuterats mellan kommunerna vid
flera tillfällen. En av förutsättningarna för att ett hel mot skall komma tillstånd är att det finns tydligt
redovisad i översiktsplanen.
Kommentar: Karta kompletteras med möjligt läge för trafikmot (två lägen)
I förslag till översiktsplan finns tankar på att utveckla och förstärka tvärförbindelse i öst-västlig
riktning bland annat med en ny bro till Kungälv. I riktlinjerna för hållbara transporter och resor anges
att ett nytt läge för bro över Göta älv som kompletterar Jordfallsbron ska utredas. Lilla Edet är positiv
till ny bro över Göta älv och att frågan utreds. Fler förbindelser över älven ökar tillgängligheten till
områden på ömse sidor om älven och minska sårbarheten om någon broförbindelse är ur funktion.
Kommentar: Noteras
I förslagets kap 3.6 anges att det ska studeras möjligheten till säkerhetshöjande åtgärder för bland
annat väg 1997 mellan Hålanda och Nygård. Lilla Edet är positiv till detta men samverkan bör ske
mellan kommunerna så att säkerhetshöjande åtgärder görs längs hela vägsträckan, på båda sidor om
kommungränsen.
I kap 3.6.1 redovisas kollektivtrafikfrågor. För att utveckla kollektivtrafiken i Alvhem-Lödöseområdet
och stärka möjligheten att resa till och från framtida bebyggelse och verksamheter i båda
kommunerna ser Lilla Edets kommun gärna att kommunerna samverkar för att få till pendeltågstrafik
med tätare turer till Lödöse Södra station. En text om arbete för ökad pendeltågstrafik till Lödöse
Södra station är önskvärd.
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Kommentar: Ale kommun tackar för synpunkterna och ser fram emot ett givande samarbete kring de
gemensamma frågorna framgent.

TEKNISK INFRASTRUKTUR
Centerpartiet:
Under 5.1.6 bör tvärförbindelsen Alafors-Starrkärr-Kilanda-Kollanda-Sjövik listas som ett gemensamt
intresse för Ale, Alingsås och Lerums kommuner. Ska en upprustning med trafiksäkerhetshöjande
åtgärder komma till stånd här behöver alla berörda kommuner driva frågan mot Trafikverket som en
gemensam angelägenhet.
Vidare bör pendeltågstationen i Lödöse och infrastrukturen kring denna pekas ut som ett
gemensamt intresse för Ale och Lilla Edet. Speciellt som förtätningsområde öster om Alvhem nu
pekas ut i ÖPn.
Kommentar: Lerums och Ale kommuner har en samsyn avseende tvärförbindelsen Alingsåsvägen.
Infrastrukturen kring pendeltågsstationen i Lödöse kommer att utredas i en åtgärdsvalsstudie.
Översiktsplanen kompletteras med två möjliga lägen för utredning av trafikmot.

KOMMUNAL SERVICE
KPR:
Vi rekommenderar en utökad kommunal samverkan mellan Ale kommun och Lilla Edets kommun. Ett
angeläget avsnitt är att samverka med Yttre hemtjänst.
Kommentar: Synpunkten vidarebefordras till Vård- och omsorgsnämnden.

5.2 Regionala och nationella samband
Göteborgsregionens kommunalförbund:
I Hållbar tillväxt finns ett mål om att regionens befolkning ska öka med minst 10 000 invånare per år.
Ales befolkningsmål bedöms bidra till målet. Samtidigt finns ett mål om att skapa en regional struktur
med en befolkningsmässig balans. GR ser gärna att kommunen tydligare beskriver sin
befolkningsutveckling i relation till övriga regionen. Det underlättar bedömningen av exempelvis
bostadsbehov samt lokal- och teknisk försörjning, vilket ibland kan ske i mellankommunal
samverkan. GR ser genomgående att det regionala perspektivet kan förtydligas i planförslaget, med
betoning på hur kommunens planering tar vara på och förstärker den regionala utvecklingen.
Framförallt kan de regionala överenskommelserna lyftas fram tydligare som strukturerande
förutsättningar för översiktsplanen.
Kommentar: Regionala perspektivet kompletteras i text. Kartan är kompletterad med GRs
strukturbild.

Del 6 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Miljöenheten Ale:
MKB:n är mycket summarisk och ger ingen utvecklad bedömning av miljöpåverkan och hur
denna kan minskas. Innehållet i MKB:n är till största delen en redovisning av nuläge och
sammanfattning/upprepning av ställningstaganden i planförslaget. Det är inte MKB:ns
uppgift.
MKB:n verkar mest utgå från de texter som finns i ÖP-förslaget. Till stora delar innehåller
den enbart allmänna beskrivningar och resonemang. I den mån den innehåller mer specifika
resonemang och bedömningar är det främst utifrån riktlinjerna. Om man ska bedöma
miljöpåverkan behöver man däremot bedöma markanvändningsförslagen. Eftersom
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markanvändningskartan i stora delar motverkar riktlinjerna blir bedömningen av
miljöpåverkan felaktig.
Det framgår inte vilka bedömningar som ligger bakom konsekvensmatrisen. Flera
bedömningar där känns tveksamma men det är svårt att avgöra när det inte framgår hur man
kommit fram till dem. Till exempel är det svårt att se att föreslagen markanvändning inte
skulle leda till negativ påverkan på vattenkvalitet, påverkan från djurhållning, påverkan på
flora och fauna m fl aspekter.
Det alternativa scenariot skiljer sig inte nämnvärt från planförslaget, i och med att
planförslaget fortsatt kommer att innebära relativt mycket byggnation utanför tätorterna.
Scenariot är inte heller realistiskt eftersom det beskriver att mer byggnation skulle ske på
jordbruksmark, vilket inte följer lagstiftningen.
Kommentar: Texterna bearbetas och kompletteras. Utredningsområdens intrång i riksintressen har
motiverats. Grundläggande utredningar är under upprättande eller planeras, bedömningar av
miljöpåverkan i dessa fall hänskjuts till detaljplaneskedet. Övriga synpunkter noteras inför kommande
översiktsplanearbete.

6.2.1 Val av prioriterade grupper
Miljöenheten Ale:
Avsnittet 6.2.1 är lösryckt och bidrar inte till bedömning av miljöpåverkan.
Kommentar: Noteras.
Några detaljerade synpunkter anges här som exempel på ovanstående:
• Befintliga förhållanden räknas upp för Göta älv, men någon bedömning av
miljöpåverkan av planförslaget (verksamhetsområden, broläge mm) görs inte.
”Industrier finns längs älven, åtgärder för översvämningar är olika. Viss expansion av
industrier kan ske om risker minimeras.” Detta är inte en bedömning av påverkan på
Göta älvs värden eller påverkan på grund av minskade arealer översvämningsmark.
• Avsnittet om jordbruksmark (odlingslandskapet) är delvis felaktigt. Alternativa
lokaliseringar behöver studeras för att kunna motivera varför tätortsnära
jordbruksmark skulle kunna tas i anspråk. Några alternativa lokaliseringar redovisas
inte. MKB:n innehåller heller ingen redovisning av hur stor areal jordbruksmark som
skulle tas i anspråk om byggnation skulle ske enligt planförslaget.
• Det är inte självklart att naturmarker sparas och biologisk mångfald bibehålls genom
förtätning och utbyggnad av orterna. Värdefulla naturområden redovisas inte i
samrådshandlingen och det går därför inte att bedöma påverkan på biologisk
mångfald. Det är också vanligt att höga naturvärden finns i anslutning till tätorterna
men har försvunnit i det moderna skogsbruks- och jordbrukslandskapet.
• När det gäller påverkan på riksintressen görs det exempelvis inte någon bedömning av
brolägets möjliga påverkan på Göta älv. Man upprepar bara planförslaget som anger
att intrång kan vara skäligt. Likadant hanteras påverkan på andra riksintressen.
• Det saknas alternativdiskussion när det gäller att bygga en ny bro. Alternativa sätt att
uppfylla syftet behöver studeras. Kan utbyggd kollektivtrafik eller andra lösningar
vara ett sätt att skapa robusthet?
• Det finns en rubrik för Omgivningsbuller och avsikten tycks vara att den ska handla
om MKN för buller. Under rubriken står det dock inget om just MKN utan det är mer
en allmän text om buller. MKN för omgivningsbuller är inte aktuellt i Ale kommun
eftersom de tillhörande kraven på bullerkartläggning och åtgärdsprogram gäller
kommuner med mer än 100 000 invånare.
• MKN för vatten behandlas ofullständigt. Till exempel beskrivs inte morfologisk
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påverkan på vattenförekomsterna, något som är stor fråga i tätorterna och gällande
tillkommande bebyggelse i närheten av vattendrag.
Avsnittet om uppföljning av betydande miljöpåverkan är mycket summariskt. Här saknas
många aspekter. Det grundläggande är att det är den befarade betydande miljöpåverkan som
ska följas upp. Eftersom betydande miljöpåverkan inte har identifierats så är det svårt att hitta
korrekt uppföljning. Uppföljningen bör bearbetas tillsammans med berörda expertfunktioner
inom kommunen. Ett exempel är frågan om att byggnation på grönytor skulle följa upp
biologisk mångfald. Det är mer troligt att detta skulle följa upp påverkan på
rekreationsvärden. Ett annat är andel skyddad skog, som inte kan antas vara en följd av
planförslaget.
Kommentar: Texterna bearbetas, förtydligas och kompletteras. Ny älvförbindelse kommer att utredas
i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.
Den checklista för planering (bilaga) som redovisas är inte framtagen tillsammans med
berörda funktioner. T ex finns redan idag en checklista i behovsbedömningen av detaljplaner.
Denna är mer bearbetad än checklistan som föreslås i MKB:n. Det är oklart hur man menar att
checklistan ska användas och vem som är ansvarig för att uppföljning av ÖP görs.
Kommentar: Checklistan har tagits bort.

6.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte, identifiering och bedömning av
påverkan
LRF:
Under Del 6 Miljökonsekvensbeskrivning står det att jordbruket i Ale är inriktat på spannmålsodling.
Men jordbruk med inslag av djurhållning finns också. Det är en uppgift som inte riktigt stämmer med
verkligheten. Dom flesta jordbruksföretagen där huvudinkomsten kommer från verksamheten
bedriver mjölk och/eller köttproduktion + spannmålsodling.
Kommentar: Texten förtydligas.

6.4 Samhällsekonomi
Alebyggen:
Alebyggens anför att fokus på centralorten Nödinges utveckling i sig ökar attraktiviteten även i övriga
orter. I det fortsatt arbetet med ÖP skulle en scenarioanalys med fördel kunna belysa för- och
nackdelar med att balansera tillväxt och utveckling i de orter som anses prioriterade. Vilka
konsekvenser för tillväxt och attraktivitet får exempelvis en tydligare fokusering på Nödinge som
centralort jämfört med att fördela utvecklingsresurser på Älvängen och Nödinge? Resonemangen bör
kopplas till 6.4 Samhällsekonomi innefattade en ekonomisk konsekvensanalys.
Kommentar: Noteras.

6.5 Sociala konsekvenser
Synpunkter från enskilda:
”Efterfrågar en social konsekvensanalys. Behöver kompletteras mer med de sociala konsekvenserna
än det som redovisas på s.51.”
Kommentar: Noteras inför kommande översiktsplan eller planeringsstrategi.

Del 7 ORTER
Alebyggen:
Verkligheten har sprungit ifrån ÖP 2007 vilket naturligt ger vid handen att ny ÖP skall peka ut en ny
strategisk riktning. Det som varit den huvudsakliga frågeställningen de senaste åren är inte landsbygd
kontra pendelorter och inte heller att orterna skall förtätas i centrala lägen. Den centrala frågan, för
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att möjliggöra en befolkning om 52 000 personer 2050, bör vara att tydligt ange ambitionsnivå och
riktning för de orter som försörjs med pendeltåg. I kärnan för detta vägval finns frågan om fördelarna
av tydligt peka ut en centralort.
Ales utveckling från bruksortskommun vid sidan av Göteborg till att bli en kranskommun tätt knuten
till den stora staden ger tack vare infrastrukturen möjligheter till en strategisk positionering. Det är
många orter kring Göteborg som konkurrerar om uppmärksamheten, när det gäller boende, handel,
rekreation, upplevelser och attraktivitet. Idag är Nödinge för en utomstående bilist på E45 otydlig i
profilen. Ale torg konkurrerar i medvetandet i det som är att betrakta som kommunens målpunkt.
Även om varje orts karaktär och definition delvis beskrivs i Del 7 Orter, så behöver hur och
framförallt när detta skall uppnås vidareutvecklas. Ales identitet stärks om ÖP visar riktningen för ett
fortsatt arbete med platsvarumärkesutveckling för att tydliggöra orternas profil och
konkurrensfördelar.
Kommentar: Översiktsplanen möjliggör tillväxt, vad som exploateras och byggs och i vilken takt drivs
av fastighetsägare.
Centerpartiet:
Generellt viktigt att vi inte begränsar bygghöjden i våra stationssamhällen för att kunna skapa
tillräcklig täthet i närhet till pendeltågstationer. Byggnadshöjd och gestaltning får sedan hanteras i
detaljplaneskedet.
Kommentar: Noteras.
Socialdemokraterna:
I Bohus pekas ut en småbåtshamn för att tillgängliggöra älven medans motsvarande formuleringar
saknas för Nödinge och Nol som redan idag har småbåtshamnar som kan ytterligare utvecklas för att
tillgängliggöra älven. Älvängen och området kring de gamla repslagarbanan bör också utvecklas med
samma tanke att skapa älv-nära mötesplatser
Kommentar: Noteras.

Synpunkter från enskilda:
”Fint jobb ni gjort med planen. Jag har bott i Nödinge i 10 år nu och min bild av vad som saknas är
vattenhål där människor kan vistas och trivas i. Jag tycker varje ort bör ha ett litet torg som de kan
vara stolta över, ett ställa att stanna till på och trivas i, känna stolthet över. Befintliga torg är inte
vackra o trivsamma. Jag tror man får mindre utflyttning om man skapar dessa trivsamma platser.”
Kommentar: Noteras.
”Älskar inspirationsbilden och hoppas att den gäller för framtida Nödinge som given centralort i
kommunen. Här vill vi ha kommunhus framöver.
Det finns fantastiska fördelar i Ale kommun - utnyttja dem genom att förenkla och koppla ihop
samhället med älven.”
Kommentar: Noteras.
”I de centrala delarna vill jag ha mer boende, mer affärer, mer folkliv och mer verksamheter. Men
också att grönska förs in där det är möjligt som på väggar och tak, alléer m.m. bostadsområden
utanför centrum där dominerar villor och för att möjliggöra boendekarriär och få mer blandad
sammansättning av boende inom området få in fler lägenheter i villaområden. Att en ung vuxen vill
flytta hemifrån, barnfamiljen växer ut, pensionärer som inte orkar med sin trädgård längre.”
Kommentar: Noteras.
”Mer än tre våningar är för mycket, kulörer är fint, betong är fult, frodig växtlighet behövs.”
”Sen hoppas jag att grönområden i samhällena bevaras.”
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”Det är trasiga samhällen som vi behöver vara lite visionära kring. Hur bygger vi vidare på radbyurbaniteten i Älvängen och Surte? Hur kan det moderna kulturarvet i Bohus centrum utvecklas? Går
det att hitta någon forma av ”rurbanism” som kan knyta an till det agrara arvet i Nödinge och Bohus
fast med en hög densitet? Och för allt i världen bygg där det är fult, där bebyggelsen tillför något
istället för att skada befintliga värden.”
Kommentar: Noteras.
Företagarna Ale:
Företagarna Ale instämmer i förslaget att det är viktigt att ta vara på pendeltågets attraktionskraft
och förtäta stationssamhällena. Här måste vi också våga bygga på höjden. 6-8 våningar ska snarare
vara regel än undantag.
Kommentar: Noteras.

CENTRALORT
Sverigedemokraterna:
En centralort - Älvängen
En färdriktning måste nu pekas ut på riktigt för kommunen. Kommunen ska ha en centralort och inte
två. Vi ser Älvängen som det naturliga valet.
• Det geografiska läget - Älvängen ligger mitt i Ale kommun
• Kulturellt – Älvängen är ur ett historiskt perspektiv en gammal handelsort och stationssamhälle
• Älvängen har idag mer utbud av affärer, fler företag och restauranger. Älvängen har goda
möjligheter att växa.
• Regiontåget stannar där idag samt är ändhållplats för pendeltåget.
Svenska stenhus:
Ale kommun består av flera små orter. I dagsläget saknas en huvudort. Under lång tid har det
diskuterats om det ska finnas en eller två huvudorter, samt vilken ort (Nödinge eller Älvängen) som
ska väljas, om en huvudort ska utses. Översiktsplanen bör ta ett tydligt grepp kring denna fråga. Vi
tycker i detta sammanhang att Älvängen har stora fördelar baserat på dess samhällshistoria, att
regionaltågen stannar här och att det finns större framtida möjligheter till exploatering på Älvsidan,
t.ex. vid Carlmarksområdet, än vad Nödinge har.
Utvecklingen av huvudort får dock inte leda till att utvecklingen i övriga orter hämmas. Istället bör
det mycket tydligare framgå vilka styrkor respektive ort har och hur vi kan utveckla dessa vidare för
att ge varje ort en unik karaktär som bidrar till en mångfald inom kommunen. Denna fråga är av
största vikt då kommunen saknar ett gestaltningsprogram. Kommunen har en stark historia och
kultur, samt fantastiska naturvärden som tydligt bör ligga till grund för vår samhällsutveckling.
Synpunkter från enskilda
” Låt Nödinge bli ensam centralort där kanske 30-40% av satsningarna går. Låt sedan resten av
satsningarna fördelas på övriga orter jämt efter tex befolkningsmängd.”
” Möjliggör en Centralort genom att bygga ihop Älvängen-Alafors samt Nödinge-Bohus med tydliga
stadskärnor i Älvängen och Nödinge samt mindre Centrumpunkter i Bohus och Nol.”
” Det är nog dags att vi slutar med två centralorter och beslutar att Älvängen blir centralort i Ale.”
” Endast en centralort bör planeras för och det naturliga valet bör vara Älvängen av flera skäl. Ett
historiskt viktigt samhälle med hamn och järnvägsförbindelser. Stor utbyggnadspotential med mycket
ledig mark för boende, företag och samhällsservice. Pendelstation, Centralt placerad i kommunen
med bra vägförbindelser både söderut, norrut och österut. Kommunen är vidsträckt långt norrut och
därför bör vi satsa på Älvängen. Nödinge ligger alldeles för långt från de norra och östra delarna av
kommunen.”
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”Ales centralort är Älvängen. Den ligger mitt i kommunen, har bra möjlighet för utbyggnad av
bostäder och industri. Här en tidningsredaktion med lokal tidning. Älvängen med ett läge mellan
Göteborg och Trollhättan bör få stadsrättigheter. Sedan får Ale byta namn.”
”För mig är det naturliga valet Älvängen som centralort där den stora framtida satsningen bör ske
efter den nedmontering som skett under senare år då Nödinge, liksom bla Bohus med nya
idrottsanläggningar, prioriterats.”
”Centralort – Behöver utses. Placeringen bör göras med fokus på hur Ales centralort kan komplettera
omgivande centrum (tex handelscentrum) snarare än tävla mot dem. Som exempel Kungälv och
Bäckebol är redan väl etablerade centrum, försök inte tävla mot dessa utan se istället hur en
placering kan komplettera dem. Dvs Lägg centralorten längre norrut än Nödinge”
”… bestäm er för en centralort som får lite mer fokus (förslagsvis Nödinge) låt sedan övriga orter dela
på resterande fokus utifrån folkmängd”
”Nödinge får gärna bli huvudort i Ale, placerat mitt i Ale är Nödinge väl beläget.”
”Då Forsvallen i Skepplanda är mittpunkten på kommunen borde rimligtvis centralorten bli Älvängen.
Älvängen ha varit centralort i Ale och har tillkommit/byggts upp av egen kraft. Älvängen har
dessutom en station där både regiontåg och pendeltåg stannar. Detta gör Älvängen till en mer
attraktiv bostadsort, då vi kan ha inpendling från både norr och söder.”
Kommentar: Noteras

7.1 Surte
Ungdomsrådet:
Vi tycker att vi borde fokusera på att Surte inte ska bli för mycket en del av Göteborg (det stod i
framtidsplanen att Surte kommer bli en förort till Göteborg, men vi tycker att det inte bara ska vara
det). Vi hoppas att kommunen kommer satsa på centrum med till exempel fler restauranger då
befolkningen kommer öka, öppettiderna får gärna vara ganska långa eftersom det uppskattas.
Parkeringen bakom Coop kan bli affärer och sådant, den används inte så mycket.
Vi skulle uppskatta om ankdammarna fick bevaras, och om Surtesjön gjordes mycket fin (hopptornet
behöver fixas). En trevlig park i Surte hade varit underbart och om det rustades upp i hamnen. Fler
fina byggnader (mer modernt) och väggkonst. När man bygger hus är det viktigt att komma ihåg
klimatförändringar, speciellt eftersom det har varit jordskred förut.
Det vore bra om kultur- och föreningslivet fick växa i Surte (så att inte allt hamnar i Nödinge), som en
kör eller en teatergrupp. Träffplatser är viktiga, där andra boende inte känner sig osäkra att gå förbi,
som sittplatser lite utspritt – både centralt och inte centralt. Det finns potential i idrottsplatsen i
norra Surte, vi hoppas att det kan vara en plats som utvecklas och inte tas bort för lägenheter.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Miljöenheten Ale:
Surte: Pågående markanvändning är inte tillräckligt redovisad. T ex saknas värdefulla naturområden
som påverkas av föreslagen utbyggnad av orten. Delar av naturmarken redovisas istället som
”vit” (ingen användning).
Kommentar: Kartan justeras.
Östra industriområdet är inritat som tätort. Verksamheter som bedrivs här passar knappast in
på definitionen av tätort.
Kommentar: Kartan justeras avseende industriområdet.
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Utredningsområde märkt ”47 ha” är till stora delar vitt i kartan och till andra delar utpekat
som natur. Verklig pågående markanvändning bör vara Tätortsnära natur då området är en del
av ett mycket flitigt nyttjat rekreationsområde. Området är sannolikt svårt att bebygga på
grund av topografin som kan medföra branta väglutningar och ge dagvattenproblem
nedströms. En 400 kV kraftledning finns i området. Det saknas motiveringar till varför det är
lämpligt att Surte ska växa här.
Kommentar: Kartan justeras. Texter kompletteras.
Synpunkter från enskilda:
Bilvägen mellan Lövgärdet och Surte går rakt naturvärdefullt område vilket inte är bra. Det kommer
inte tillföra något postitivt ur det. Det är bostäder, Keillers damm och förskola genom tänkt
sträckning Känns mer som det är Göteborgs kommuns önskemål än Ales.
Kommentar: Vägsträckning mellan Lövgärdet och Surte som är en mellankommunal fråga behöver
utredas. Syftet med vägförslaget är att skapa alternativ framkomlighet vid händelse på E45 och för
kollektivtrafik och räddningstrafik.

7.2 Bohus
Ungdomsrådet:
Vi hoppas att Bohus kan få ett mindre blått och finare centrum och att det ska finnas många
träffplatser, där andra boende inte känner sig osäkra att gå förbi. Sittplatser som är lite utspridda,
både centralt och inte centralt.
Satsa på sporten i Bohus. Bevara sporthallarna, ishallen, skateparkerna osv. Bohus måste ha en
näridrottsplats med konstgräsplan. Bevara Jennylund för sporten, naturen, hästar, familjer osv.
Idrottseventet Ale Outdoor kan ta plats i Bohus och vara en årlig tradition. Det vore bra med många
slingor i framtiden och en fin park. Eventuellt en simhall.
Bohusskolan måste bli större om det kommer fler barn. Satsa pengar och breda ut skolan
(Bohusskolan är ju den enda F-9 skolan i Ale).
Utnyttja smålokalerna i centrum där sjukvården har varit, antingen genom att vården kommer
tillbaka eller ha nya affärer (bussarna till Nödinge går inte jättebra och det kan vara svårt för äldre att
ta sig dit). Ungdomsmottagning hade varit bra, det är långt till Älvängen och Kungälv.
Kommentar: Synpunkter förmedlas till Sektor kultur och fritid.
Centerpartiet:
Verksamhetsområdet vid Alekrossen bör utökas till för att maximalt nytta platsen. Höga slänter
anges i dag som anledning till att det kan vara svårt att få till ett större område, men det vore synd
att inte möjliggöra ett större område här. Dels finns ett närbeläget mot till 45:an och det redan
befintliga området är avsatt som verksamhetsmark. Ett av få ställen som på sikt kan möjliggöra en
större industrietablering i Ale och med närhet även till E6:an.
En vägförbindelse från motet vid Klädkällaren upp till evenemangsområdet vid Jennylund och vidare
till återvinningsstationen Sörmossen bör identifieras och läggas in för att på sikt kunna avlasta Bohus
centrum från genomfartstrafik.
Kommentar: Noteras.
Miljöenheten Ale:
Bohus småtbåtshamn är troligen samma som benämns Surte småbåtshamn. Det finns bara en
som ligger ungefär på gränsen mellan dessa områden.
Kommentar: Noteras.
Liberalerna:
ÖPn pekar ut Jennylund som ett framtida evenemangsområde, vilket Liberalerna är positiva till. Vi ser
dock betydandande risker vid nybyggnation och ser hellre en utveckling där man arbetar för att lyfta
fram området som ett sport- och rekreationsområde. Vi hade gärna sett att nybyggda
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evenemangsytor sprids ut över kommunen. Detta skulle öka tillgången för samtliga Alebor och bidra
till underlag för bättre kollektivtrafik inom kommunen.
Vidare hoppas vi på stort engagemang från invånarna i Ale under processen att ta fram en ny
översiktsplan samt att dialogen med invånarna förblir lika god under tiden framöver, då Ale växer.
Kommentar: Noteras.

7.3 Nödinge
Ungdomsrådet:
Nödinge behöver roliga platser att vara på och möjligheter till att få utlopp för kreativitet. Vi hoppas
också att Nödinge kan få ett starkt centrum med stort utbud av affärer. Det finns mycket kommunen
kan göra för att ordna Vimmersjön så att det blir en rolig samlingsplats för invånarna, till exempel
med grillplatser, tak osv. Det är även viktigt att arbeta med tryggheten i Ale. Till exempel fler lampor
längs vägen efter Dammekärr.
Kommentar: Noteras, synpunkter förmedlas till berörda sektorer.
Miljöenheten Ale:
Här finns en nyligen framtagen fördjupad översiktsplan som gått djupare i analyser och
avvägningar. Den är att betrakta aktuell. Det är oklart varför samrådsförslaget till ÖP frångår
FÖP:en utan att ha gjort djupare analyser.
Påfallande mycket jordbruksmark föreslås exploateras runt Nödinge. Här saknas avvägningar
och alternativstudier av annan mark.
Förslag om utbyggnadsområde och gångstråk som påverkar Hålldammsbäckens dalgång
saknar fakta kring pågående markanvändning samt analyser av t ex stabilitetsproblem, MKN
vatten, riksintresse för naturvård, rekreation mm.
Kommentar: Texter bearbetas och karta ändras. Syftet är att undersöka möjligheten till försiktig
förtätningen vid befintliga vägar.
Företagarna Ale:
Handeln har stora utmaningar i Nödinge. Ett av skälen är att befolkningstillväxten bromsat in och
flera stora detaljplaneprojekt dragit ut på tiden. Det är viktigt för Ale Torg att centrumplanen
realiseras och att den planerade byggnationen etappindelas så att en byggstart kan ske så snart som
möjligt. En byggkran betyder ofta en till. Parallellt med detaljplan 1 för Nödinge centrum borde en
utredning lägga fast vilka normer som ska gälla för byggnation även i andra pendelorter. Hur
hanterar vi bullerfrågan i kommande bostadsprojekt längs E45.
Kommentar: Detaljplanearbetet pågår och är inte en fråga som hanteras i översiktsplanen.
Synpunkter från enskilda:
” En promenad runt Vimmersjön via Hallbackevägen och Torpavägen är populärt för många. Sträckan
mellan Torpavägen och Sjövägen på Gamla Kilandavägen är dock tråkig och farlig eftersom gångväg
saknas och man får gå på bilvägen. Föreslår att det ordnas en gångväg på denna sträcka som är 380
meter, antingen utefter vägen eller en bit in i skogen.”
”Nödinge var en gång en gammal kyrkby och när jag och min familj flyttade hit från Göteborg 1985 så
var det kyrkbykänslan som drog oss hit. Att det fortfarande fanns något som påminde om den gamla
tiden gjorde att vi bestämde oss. Den lantliga miljön och avslappnade atmosfären där stress inte alls
var så påtagligt som inne i Göteborg var avgörande. Nu är det dags att utveckla samhället eftersom
allt fler vill komma hit. Fortfarande tycker jag "kyrkbykänslan" skall bevaras så långt som möjligt.”
Kommentar: Noteras
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”Vi önskar att det planeras (Detaljplan) för en frikyrka i Nödinge. Nödinge saknar idag en frikyrka till
skillnad från alla andra stora orter i Ale.”
Kommentar: Noteras. Dock är detta inte en fråga för översiktsplanen. Synpunkten förmedlas till
Sektor Samhällsbyggnad.
”Älskar inspirationsbilden och hoppas att den gäller för framtida Nödinge som given centralort i
kommunen. Här vill vi ha kommunhus framöver. Det finns fantastiska fördelar i Ale kommun utnyttja dem genom att förenkla och koppla ihop samhället med älven.”
Kommentar: Noteras
”Nybyggarandan som var här 2007 när vi flyttade in i backa säteri i Nödinge, golfbanan i Nödinge, tåg
och motorväg som byggdes - gick att ta på. Ica ville växa och torget blomstrade. Sen dog aktiviteten
ner. Sätt fart igen. Just nu ser jag som kommuninvånare inga byggprojekt som kan starta i Nödinge
2021 överhuvudtaget (bostäder för ökad befolkning). Hoppas jag har fel.”
Kommentar: Noteras
”Det är mycket bra med översiktsplanen för Ale kommun, men när jag bryter ned den och bara ser på
Nödinge centrum så får jag rysningar!
Det ser ut till att bli framtidens slumområde, som vi tyvärr har flera av i Västra Götalandsregionen,
där brottsligheten florerar och ambulanser vågar inte att köra in utan poliseskort. Vill vi ha det så?
Mot E45 skall det bli höga byggnader och parkeringshus. De flesta kvinnor vågar inte att gå in i
parkeringshusen. Dessa byggnader skall skydda mot ljud, men det blockerar också insyn mot Nödinge
centrum.
Det kommer inte alls se frestande ut! De som kommer körande i bil sätter gaspedalen i botten för att
passera Nödinge snarast möjligt utan att stoppa för att shoppa.
I stället, tänk på ett öppet område med insyn från E45! Där det skall finnas blommor, träd och
bänkar, som en liten park och låga hus med frestande affärer, matställen och kaféer.
Detta skickar signalen stopp! Detta måste vi kolla upp, ta en matbit och kolla affärerna. Det skickar
också budskapet, här är det trevligt och här vill jag bo.”
Kommentar: Synpunkterna noteras och vidarebefordras till Sektor Samhällsbyggnad där
detaljplanearbete för Nödinge centrum pågår.
”Höghus längs med 45a och tätt emellan för mina tankar till ett 70-tals förortsområde med alla
problem det för med sig. Visionen visar sterila stenbelagda ytor överallt. Vart skall allt dagvatten ta
vägen i ett ökande regnigt klimat med skyfall etc.? Det finns inte plats för sol att nå in mellan husen
och det ser ut att bli ett blåshål. Jag ser framför mig plastpåsar och skräp flyga runt överallt i ett öde
landskap där ingen vill vistas.
Vi ska inte skapa miljöer som folk med pengar väljer bort. Vi måste skapa miljöer där folk väljer att
bo. Ingen som har valmöjlighet väljer att bo i ett höghus vid kanten av en motorväg.”
Kommentar: Synpunkterna noteras och vidarebefordras till Sektor Samhällsbyggnad där
detaljplanearbete för Nödinge centrum pågår
”Visionsbild 11 anser jag indikera på en fantasilöst och tråkig byggnadsstil. Höga och strikt
fyrkantiga byggnader ut liv, som ett miljonbostadsområde som Hjällbo. Jag förutser att
bostadsområde i denna still snabbt utvecklar sig till ett problemområde.”

7.4 Nol
Ungdomsrådet:
Vi hoppas mycket på att Nol kommer bli bättre, det behövs! Vår dröm är att piffa upp Nol, särskilt
runt skolorna. Det behöver finnas mer att göra i samband med fler boenden. Till exempel fler affärer,
fler samlingsplatser och bättre lokaltrafik. En inomhushall i Nol vore jättebra!
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Skogen vid skolorna borde bevaras och fotbollsplanerna är bra. Annat som vi tycker är viktigt är Nol
IK, Folkets hus, Tempo och pizzerian.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Miljöenheten Ale:
Det är oklart hur realistiskt det är med exploatering av hela Brandsbobergen. En stor del av
det utpekade området utgörs av branta sluttningar. Här finns exempelvis trafikfrågor,
naturfrågor och grönstrukturfrågor att reda ut. Med tanke på klimatanpassning kan det också
leda till ökade vattenflöden nedströms i Nol, liknande det som hänt i Älvängen då
Kronogården byggdes ut.
Kommentar: Brandsbobergen är utredningsområde för tätortsutveckling på lång sikt. Noteras inför
kommande planeringsinsatser.
Alternativ för broläge behöver studeras djupare och en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) behöver
göras. Det finns inte tillräckligt med underlag för att avgöra om detta är det bästa läget.
Motstående intressen som riksintresse naturvärd, sjöfart mm redovisas inte.
Kommentar: Ny älvförbindelse kommer att utredas av Trafikverket i en åtgärdsvalsstudie. Kungälv
och Ale är överens om att läget Nol – Diseröd bör utredas.
Synpunkter från enskilda:
”Min vision är att Nödinge-Nol får en fin utemiljö med mötesplatser som lockar till aktivitet och
känns inbjudande. Folk i rörelse ger trygghet och gemenskap.”
Kommentar: Noteras.

7.5 Alafors
Ungdomsrådet:
Vi ser Alafors som en mysig ort där det ska finnas saker att göra. Sjövallen, dess badplats och
fotbollsanläggning, på sommaren och Alebacken på vintern är några av de höjdpunkter som finns.
Men även de underbara och trevliga spåren i Furulund som man kan gå året runt. Fabriken är också
en plats med många möjligheter. Det behöver fler möjligheter i Alafors, ibland känns det som att det
bara är en ort mellan orter. Det behövs en samlingspunkt.
Det är viktigt att ha fler aktiviteter som för alla samman. Vi ser att kunna ha gemensamma aktiviteter
som en ort men även som en kommun, det är väldigt viktigt och grunden till att kunna ha ett bra
samhälle. Det är viktigt att man ska trivas, och det gör man inte utan att trivas och känna sig trygg
med övriga som bor i orten. Det behöver inte handla om att känna alla i orten utan mer att man ska
kunna gå på gatan och inte känna sig ensam eller rädd.
Att hitta ett sätt att bygga upp gemenskap tillsammans och faktiskt göra det är viktigt enligt oss. Man
kan till exempel ha gemensamma lopp i Furulundsspåret.
Man hade kunnat fixa en grillplats på vägen vid Furulundsspåret. Det finns en liten och sliten grillplats
men den ligger precis bredvid stugan och vi tänkte att man istället hade kunnat ha det mitt i skogen
vid spåret. En grillplats som även är lite bättre byggd.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Miljöenheten Ale:
Att föreslå utbyggnad av bostäder runt Hältorpsjön är inte realistiskt med tanke på motstående
intressen som jordbruksmark, höga natur- och rekreationsvärden, strandskydd mm. Här
saknas också koppling mellan karta och text. Är det föreslagen markanvändning eller inte?
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Verksamhetsområdet som föreslås är inte realistiskt med tanke på de ingrepp som krävs i
riksintresse för naturvården. Redovisning av dessa målkonflikter är otillräcklig. Att anta att
det är ortsbefolkningen som ska arbeta i verksamhetsområdet bygger inte på några analyser
om hur arbetsmarknaden fungerar. Det saknas också goda kollektivtrafikförbindelser till
området, så det blir svårt att pendla hållbart till detta läge.
Kommentar: Noteras.
Svenska Stenhus:
Alafors är definierat som tätort men saknar i dagsläget service. Planläggning inom Rished 7:1 med
150- 200 bostäder är pågående. Denna utveckling kommer ge såväl behov som underlag för
servicefunktioner och kollektivtrafik. Framtidsplaner för att täcka detta behov måste tydliggöras för
att orten ska utvecklas och möjliggöra kvarboende.
Vi känner stor oro att understruken text ”tillväxttakten ska vara försiktig” och ”sparsam” kan komma
att feltolkas och hämma Alafors utveckling.
Begreppet för inlandsort finns inte definierat vare sig i översiktsplanen eller i svenska akademins
ordbok och blir därmed otydligt. Vi föreslår därför att man använder begreppet landsort lika övriga
orter, som finns definierat.
Visionen är en landsort med viss service och många olika offentliga mötesplatser i symbios med unik
kultur och natur. Genom att skapa säkra och tillgängliga stråk som binder ihop boende, säker gångoch cykelväg, kollektivtrafik, skola, förskola, ett aktivt kultur- och näringsliv i Ahlafors fabriker och
dess närområde, områden för lek och rekreation, samt ett rikt natur- och djurliv erhåller vi
mervärden och positiva ekosystemtjänster. Service och knutpunkter för dessa stråk kan erhållas
genom förtätning av centrala Alafors. Bostäder med möjlighet till aktivitet i bottenplan skapar ett
levande samhälle.
Kommentar: Förtätning av Alafors kommer att ske successivt på fastighetsägares initiativ och hur
hänsyn tas till hållbarhet, värden och olika intressen prövas i detaljplan. Områden som redan är
ianspråktagna och markerade inom tätort kan prövas för olika ändamål som inte stör bostäder i nya
detaljplaner. Områdena vid Hältorpssjön och Brandsbobergen föreslås på längre sikt och kräver
fördjupade utredningar hur, om och när de kan utvecklas och om hur värden säkerställs. Utveckling
av området vid Osbacken bör utredas i samband med nytt broläge över Göta älv.

7.6 Starrkärr, Kilanda och Ryd
Ungdomsrådet:
För att dessa områden ska fungera för unga behövs det regelbunden kollektivtrafik, det behövs även
bättre täckning till internet och för att man ska kunna ringa. Det behövs mer belysning överallt,
lekplatser och samlingsplatser där unga kan vara utomhus och göras sina aktiviteter. Kanske en eller
två multiarenor som den i Skepplanda, men även saker som gör att det finns något för alla, som en
mountainbike eller crossbana, eftersom det finns väldigt mycket skog så finns det plats för detta.
En fritidsgård kanske? Den närmaste är i Älvängen men som sagt det tar ett tag för unga i Kilanda att
ta sig dit (speciellt om det inte går några bussar).
Hultasjön kan vara en riktigt fin samlingsplats om det är enklare att ta sig dit och om det styrs upp lite
mer där med fler bänkar, grillplatser, större brygga och kanske även en kiosk.
Det behöver styras upp mer asfalterade vägar då väglaget under större delen av året är extremt
dåligt. Kyrkorna, och kyrkogårdarna behöver skötas om och hållas finare.
Någon affär skulle behövas också, det är inte jättelångt till Älvängen från Starrkärr men om man bor
längre mot Kilanda blir det en lång väg att åka. Det hade räckt med en liten affär. Det ligger förstås
inte hos kommunen att ordna men det kan ligga i den strategiska planen att nå dit.
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Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Miljöenheten Ale:
Markanvändningsförslagen för tillkommande bebyggelse gör det mycket svårt att värna
lantbruksnäringen eftersom det fragmenterar jordbruksmark samt skapar grund för konflikter
mellan boendemiljö och lantbruksgöromål. Om lantbruket skall kunna fortgå och utvecklas
behöver områdena kring dessa fredas från bostadsbebyggelse.
Den utbyggnad som föreslås i Kilanda påverkar höga naturvärden, höga kulturmiljövärden,
värdefull landskapsbild samt jordbruksmark. Byggnation här motverkar alltså de riktlinjer
som angivits.
Förtätningsområdet innebär exploatering av jordbruksmark och bebyggelse allt närmare
kommunens största djurhållande gård. Lantbruksverksamhet alstrar naturligt störningar för
närliggande bebyggelse i form av till exempel lukt, buller och flugor, vilket kan leda till
konflikter. Det finns inga skäl att exploatera jordbruksmark i detta läge, och det kan inte anses
vara förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser, och därmed heller inte förenligt
med PBL.
Området korsas av en större kraftledning i öster.
Den utbyggnad som föreslås i Starrkärr har flera motstående intressen. Att större delen av den
föreslagna utbyggnaden sker på jordbruksmark redovisas inte. Jordbruksmarken syns heller
inte som pågående markanvändning. Förtätningsområdet omfattar större lantbruk. Stor del av
detta område är sannolikt olämpligt att bebygga med bostäder med hänsyn till störningar från
detta.
Landskapsbilden i området har redan påverkats i hög grad av enskild bebyggelse som har
placerats olyckligt på jordbruksmark och andra öppna lägen. Här finns också höga
kulturvärden som riskerar att påverkas negativt. Området ligger också i ett regionalt värdefullt
odlingslandskap, vilket inte redovisas. Totalt sett redovisas inte motstående intressen
tillräckligt.
I området finns relativt mycket befintlig bebyggelse med enskilda VA-lösningar. Detta
riskerar att på sikt skapa en situation där kommunen behöver ta ansvar långt från befintlig
anläggning. Om tanken är någon form av avloppsanläggningar med lokalt utsläpp (allmän
eller enskild) kan inte förslaget anses vara förenligt med miljökvalitetsnormen för vatten.
Kommentar: Förtätning av Kilanda tas bort. Förtätning i Starrkärr föreslås utredas och ske som
försiktig förtätning. Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster förtydligas.

7.7 Älvängen
Ungdomsrådet:
När vi ser Älvängen om 30 år ser vi det som väldigt familjärt. Vi ser det som ett ställe dit man vill ta
med familjen och vill grilla samt gå på kvällspromenader. Det är en mysig stämning och grillplatser
med mera tillför skratt och glädje.
Vi tänker att älven ska vara mer öppen, till exempel att den visas upp mer, och att den är separerad
från allmänheten med byggnader och liknande. Hamnen och älven har stort potential, våra ideer är
att man hade kunnat bygga grillplatser som man året runt kan grilla på och umgås med familj eller
kompisar. Slingan/stigen som går nere vid älven är fin och vi tror att man hade kunnat utveckla den
till något väldigt bra!
Aroseniusskolans fotbollsplaner och områden är besökta av väldigt många ungdomar, även den nya
lekplatsen bredvid. Det vore bra om dessa bevarades eller undkom stora förändringar. Vi ser matcher
i Älvängen som en perfekt chans till att skapa gemensamhet i en ort. Att kunna göra ungdomarnas
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matcher till något mer offentligt och en aktivitet hade betytt mycket. Det är inte bara fotbollsnördar
och kompisar till de som spelar som kan komma och kolla på matcherna utan alla kan! Familjer kan
göra det till en mysig sak och det blir en aktivitet för Älvängen.
Älvängen är en av de orterna som har fått väldigt mycket nytt men det känns som att det fortfarande
saknas något. Sidan närmast Alafors har tappat lite nu när centrum har flyttats bort mot Coop. Det
skulle kunna byggas något mer antingen i Nettos lokal eller annan plats för att få lite mer centrum
närmare stationen.
Det är viktigt att hitta på fler gemensamma aktiviteter då det tillför trygghet och gemenskap.
Det finns tre pizzerior i Älvängen, så det skulle kunna behövas lite mer variation utbudet av
restauranger som man kan gå till. Kanske som en Café Torpet variant, vi tänker att det hade kunnat
vara mysigt att ha en sådan i Älvängen. De genomför till exempel små events där de bjuder in mer
offentliga personer till deras scen och det är något vi gärna hade velat se i Älvängen.
Kommentar: Noteras. Synpunkterna förmedlas till Sektor kultur och fritid och Sektor
samhällsbyggnad.
Centerpartiet:
Det område som nu pekas ut som utvecklings- och utredningsområde för verksamheter nordväst om
Älvängen (Hamnenområdet) utgörs av brukningsvärd jordbruksmark och bör utgå. Dessutom är
trafikmotet här inte ett ”helt” mot och utgör inte en bra anslutning till 45:an för ett större
verksamhetsområde.
Kommentar: Utredningsområdet har justerats.
Miljöenheten Ale:
För hela Älvängen bör man hänvisa till pågående arbete med tillägg till ÖP. Här behöver
exempelvis en grönstrukturplan tas fram innan man kan peka ut lämplig markanvändning.
Med förslagen riskerar höga rekreationsvärden, höga naturvärden samt jordbruksmark att
exploateras, liksom lågstråk som behövs för klimatanpassning, vattenhantering mm.
Med tanke på klimatanpassning kan utbyggnadsområdena för tätort leda till ökade
vattenflöden nedströms, liknande det som hänt i centrala Älvängen då Kronogården byggdes
ut.
Det blir mycket svårt att värna grönstrukturen med den markanvändningsförslag som ges.
Vägreservatet på östra sidan om Älvängen går tvärs emot slutsatserna i den analys av
trafikfrågorna som gjordes 2017, som en förberedelse för ÖP. Materialet bör ligga till grund
för transport/trafikfrågor i ÖP. Den utbyggnad som föreslås österut kommer inte heller att
ligga kollektivtrafiknära och motverkar därmed en långsiktigt hållbar utveckling baserad på
stationssamhällen.
De föreslagna verksamhetsområdena ligger på jordbruksmark samt omfattas av riksintresse
för natur och strandskydd. De riskerar dessutom att motverka MKN för vatten. Detta bedöms
motverka en hållbar utveckling och bedöms inte realistiskt genomförbart.
Kommentar: Fördjupad översiksplan för Älvängen pågår. Texten kompletteras med lista med
tematiska tillägg och utredningar som behövs för fortsatt planering. Trafikfrågor är avstämda med
trafik på sektor samhällsbyggnad. Utredningsområden för verksamheter har motiverats.
Älvängens företagarförening:
En förtätning i centrum är nödvändig och skapar möjlighet till attraktiva boenden nära
pendelstationen, men det måste ske med omsorg och hänsyn till att bevara ett tryggt och trivsamt
Älvängen. Mörka gränder och trånga kvarter måste undvikas. Planeringen måste ta höjd för
behovet av mötesplatser, likt Älvgläntan och tidigare ICA-tomten. Hushöjden föreslår vi blir i
nedtrappande skala där entreerna till centrum når den högsta höjden och sedan faller ner in mot
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centrum. Likadant från Frälsegårdsvägen (tidigare Hardesjö bilverkstad). Det får inte skapas ett
samhälle utan luft, trångt och betonggrått. För att motverka detta är arkitekturen och
gestaltningen en viktig fråga. Fasader ska ha ett levande uttryck, gärna med inslag av trä. En
stadsarkitekts kompetens blir viktig i utvecklingen av ett framtida Älvängen centrum. I förslaget till
ny översiktsplan används uttrycket "aktiva bottenplan". Detta bör förtydligas med tanke på
handelns utveckling och preciseras med tänkbara verksamheter. Det får inte bli ett centrum med
sovande och tomma bottenplan. Vi föreslår möteslokaler, bibliotek, cafe, friskvård, rehab och
liknande verksamheter som komplement till ett visst utbud av handel.
Det måste finnas flera mindre torg och mötesplatser i ett framtida Älvängen, men vi tänker också
föreslå en tydligare grön oas. När det västra industriområdet är skredsäkrat och sanerat kan
älvstranden göras mer tillgänglig. Det kan bli en utmärkt plats för rekreation. En marina med
brygga, grillplatser, boulebanor, ställplats för husbilar, bänkar, planteringar med mera. På området
kommer det också finnas utrymme för nya verksamheter.
Kommentar: Synpunkterna vidarebefordras till planavdelningen som arbetar med att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Älvängen.
Synpunkter från enskilda:
” Tack för en gedigen översiktsplan.
Angående Älvängen, där jag bor, så sägs att förtätning ska stärka handelscentrumet i norr. Vidare
sägs att utbyggnad ska ske österut men också söderut från Madenområdet. Älvängen blir därmed allt
mer utdraget. När ni sedan skriver att gå och cykla blir det självklara valet för att ta sig fram inom
orten så hänger jag inte med. Att på så sätt ta sig från nybyggnadsområdena till centrum och
handelsområdet händer ju inte. Hade ni skrivit epa-traktor så hade väl det varit mer
överensstämmande med sanningen. Men så gott som alla åker ju bil. Ska ni inte skriva el-bil? Eller
smarta bussar. Titta bara utanför ICA. Där ser man inga cyklar, bara bilar. Och allra mest precis
utanför entrén. Vad gör att ni tror att människor i framtiden vill gå, eller cykla, kilometervis för att
handla?”
”Under flera år har det uttryckts en ambition om att förvalta/utveckla Älvängens småstadskaraktär.
Ordet "småstad" nämns t.ex. fem gånger i det korta stycket om Älvängen på sid 66/67.
Nu är väl detta projekt redan klubbat men ett planerat höghus på 10-11 våningar på Gustavas plats
går ju helt stick i stäv med dessa ambitioner. Är tanken med "småstadskaraktär" att det endast skall
bidra med en trevlig ton i diverse skrivelser eller är det något man tänkt försöka efterleva även i
verkligheten fortsättningsvis?”
”Älvängen ska vara en lantlig ort med luft för folket, inte packade som sillar i betongpelare som
skuggar över orten i någon futuristisk våt dröm för en exploatör som vill packa ihop så många
(hyres)betalare som möjligt på så liten yta som möjligt.
Bygden ska domineras av byggnader som passar in i och inte är högre än sin närmaste omgivning.
Älvängen ska vara en ort för villor och bostäder där de boende trivs med att ha trädgård. Bygg på
bredden, inte på höjden.
Vill man bo i stan kan man flytta till stan, bygg inte någon stad i Älvängen - vi har redan blivit av med
för mycket grönt för byggnationer i trist gråskala.”
”FÖP Älvängen centrum behövs verkligen och måste prioriteras. Ni skriver i ÖP att bebyggelstrycket
är högt i kommunen på grund av närheten till Göteborg. Nu har man gjort en FÖP för Nödinge, därför
är det väldigt viktigt att FÖP Älvängen prioriteras.”
Kommentar: Älvängens tätort kan utvecklas med förtätning och omvandling av industriområden.
Principen som föreslås är tätare bebyggelse nära pendeltågsstationen, för minimerat resande och
underlag för handel. När obebyggd mark tas i anspråk ska planeringen i prövningen visa hur hänsyn
tas till hållbarhetens olika aspekter och olika intressen. Gröna strukturer i bebyggelsens närhet är
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viktiga för både rekreationsmöjligheter och biologisk mångfald. Föreslagen förbifart Älvängen kan
komma att bli en viktig regional tvärförbindelse mellan europavägarna och ge framtida
utvecklingsmöjligheter för både bostäder och verksamheter. Arbete pågår med FÖP Älvängen,
synpunkterna vidarebefordras till planavdelningen.
”Bygg ut Älvängen åt sydväst i Ale vikingagård. Ale Vikingagård borde byggas till en vikingaby med
villor såväl som lägenhetshus alla i vikingastil. Detta kan bidra till en kraftigt ökad turism till Ale från
världen över.”
”Vikingagården är knappt utpekad i markanvändningskartan. Är tanken att den ska självdö eller har
kommunen någon tanke om att utveckla den till ett besöksmål? Är ju något man lagt mycket pengar
på och som är unikt för kommunen. Varför inte satsa på den istället som en målpunkt för turism?
Kanske planera för en camping i anslutning?”
Kommentar: Synpunkterna noteras

7.8 Skepplanda
Ungdomsrådet:
Vi hoppas att Skepplanda kan bli en plats med mer saker att göra, som fler grillplatser och
multiarenor (större, den stora parkeringen vid Alboskolan hade kunnat göras om till en sådan, med
mjukare underlag och basketkorgar etc). Det saknas skyltar som visar var en kan hitta saker, typ som
en liten karta. Kollektivtrafiken behöver förbättras även här och utbudet av affärer förstås (större
matbutik).
Det hade varit fint om det gick att fixa iordning och starta upp caféet bredvid biblioteket och ordna
mer parkering vid multiarenan och en plats att ställa mopeder.
För ökad trygghet behöver mer belysning, farthinder och mer/bättre gångbanor. Det behövs särskilt
mer belysning mellan Skönningared och Skepplanda (80 vägen).
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att finnas med som underlag i kommande arbeten.
Miljöenheten Ale:
Flera av markanvändningsförslagen motverkar strategierna och riktlinjerna som anges i
planförslaget. De medför påverkan på jordbruksmark, höga natur- och kulturvärden,
friluftsvärden samt bidrar till ökad biltrafik.
De föreslagna verksamhetsområdena ligger på jordbruksmark i anslutning till Grönån och
Forsån samt omfattas av riksintresse för natur, strandskydd samt regionalt värdefullt
odlingslandskap. De riskerar dessutom att motverka MKN för vatten. Det finns också
stabilitetsproblem i området.
Vägreservatet väster om samhället går tvärs emot slutsatserna i den analys av trafikfrågorna
som gjordes 2017, som en förberedelse för ÖP. Detta material finns på Sektor
samhällsbyggnad. Materialet bör ligga till grund för transport/trafikfrågor i ÖP.
Det står att Grönnäsvägen ska kapacitetshöjas och trafiksäkras. På kartan är dock en grusväg i
Alvhem utmålad som reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vägar bör anges med
korrekt vägnummer och ritas in på rätt plats.
Kommentar: Intrång i riksintressen motiveras. Utredingsområde för verksamheter har minskats så
strandskydd vid Grönån ej påverkas. Kartan justeras, trafikfrågor har stämts av med trafik på Sektor
samhällsbyggnad.
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7.9 Hålanda
Miljöenheten Ale:
Hela området avrinner till Grönån och dess biflöden som är hårt belastade av näringsämnen.
Det är tveksamt om ytterligare bebyggelse här är förenlig med miljökvalitetsnormerna för
vatten så länge det bygger på lokala utsläpp.
Skepplandavägen ska trafiksäkras. Det är otydligt vad reservatet för trafiksäkerhetshöjande
åtgärder innebär. Hur skall ärenden inom vägreservatet hanteras?
I texten står att Skepplandavägen skall trafiksäkras men i kartan pekas vägen till Nygård ut.
Vägar bör anges med deras nummer så det är tydligt vad men menar.
Kommentar: Kartan justeras, trafikfrågor är avstämda med trafik på Sektor samhällsbyggnad.
Synpunkter från enskilda:
”Kulturmiljöområdet i Hålanda vid Skaggata bör vara runt hembygdsgården och inte innefatta ett
större område, där nyare bebyggelse redan tillåtits i en stil som inte har något kulturellt värde.
Avsikten med kulturområdet borde vara att bevara hembygdsgården och Drottningsgärdets såg och
inte att försvåra ny-, om-, och tillbyggnation i hela området.”
Kommentar: Noteras.

7.10 Alvhem
Centerpartiet:
Anledningen till det utpekade vägreservatet är oklart. Bör tas bort.
Det förtätningsområde om 85 ha som pekas ut i samrådshandlingen bör minskas så att brukningsvärd
jordbruksmark tas i anspråk i betydligt mindre omfattning. Direkt närhet till 45:an bör också undvikas
vilket i detta fall sammanfaller med brukningsvärd jordbruksmark. Se ungefärligt förslag på
tänkbart förtätningsområde till vänster.
Kommentar: Föreslagen förtätning avser försiktig komplettering av befintlig bebyggelse vid befintligt
vägnät.
Socialdemokraterna:
Området kring Alvhem som i förslaget pekas ut som utvecklingsområde bör om det skall exploateras
planeras i samråd med Lilla Edets kommun för att utreda möjligheten till gemensamma lösningar på
exempelvis skolor och samhällsservice.
Kommentar: Noteras.
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Diarienummer
401-6855-2021

Ale kommun
oversiktsplan@ale.se

Samråd om förslag till översiktsplan (ÖP) för Ale kommun
Samrådshandlingar daterade januari 2021

Inledning
Ale kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för samråd.
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 10§ plan- och bygglagen (PBL) vid samråd
om översiktsplan särskilt:
•
•
•

•
•

ta till vara och samordna statens intressen,
ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid beslut om mark- och vattenanvändningen,
verka för att riksintressen tillgodoses – 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), att
miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen
av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är förenlig
med 7 kap. MB,1
verka för att mellankommunala frågor samordnas på lämpligt sätt samt
verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter.
Yttranden över planförslaget har inkommit från Försvarsmakten, Luftfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens Geotekniska Institut (SGI), Svenska Kraftnät
och Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

Samlad bedömning
Ale kommuns nuvarande översiktsplan2 har ett målår på år 2020 och kommunen har således ett tydligt behov av en ny översiktsplan. Länsstyrelsen
välkomnar därför att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. I
översiktsplanen har kommunen utifrån en kommunens särskilda utmaningar
1
2

Postadress:
403 40 Göteborg

Inga LIS-områden pekas ut i planförslaget.
Ale ÖP 07.
Besöksadress:

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (växel)
010-224 40 22 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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tagit fram planer för den strategiska utvecklingen och den framtida markoch vattenanvändningen. Översiktsplanen har en tydlig struktur och är lättillgänglig, men innan utställningen behöver kommunen arbeta vidare med
översiktsplanen för att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på en
översiktsplan.
Vad som ska framgå av översiktsplanen definieras i PBL 3 kap. 3–6 §§.
Kommunens förslag till översiktsplan innehåller inte allt det som en översiktsplan måste innehålla. Det går till exempel inte att tydligt utläsa planens
konsekvenser eller kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Det går heller
inte att utläsa av översiktsplanen hur riksintressen ska tillgodoses eller hur
miljökvalitetsnormer ska följas. Det är en uppenbar brist med tanke på att
det är i översiktsplanen stat och kommun kommer överens om de stora dragen när det gäller hur mark och vatten ska användas. För att en sådan överenskommelse ska vara möjlig och få reell betydelse, måste översiktsplanens
innehåll vara tillräckligt tydligt för att ge goda förutsättningar för efterföljande planering och prövning. Det är inte översiktsplanen i nuläget. Samtidigt kan Länsstyrelsen se att en del av det som ska framgå av en översiktsplan till viss del går att läsa i miljökonsekvensbeskrivningen, så förutom att
åtgärda rena brister handlar det sannolikt handlar också en del om att få till
redovisningen och lyfta in relevanta resonemang från miljökonsekvensbeskrivningen in i översiktsplanen.
Översiktsplanen är uppbyggt på riktlinjer för olika allmänna intressen. Riktlinjerna är ofta välformulerade, men sammantaget innehåller översiktsplanen väldigt många riktlinjer. Det gör det ibland svårt att förstå hur de ska
samverka med varandra. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen utvecklar
översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen med tydligare resonemang kring hur riktlinjerna ska hanteras när till exempel målkonflikter uppstår mellan dem.
Ett annat sätt att göra översiktsplanen tydligare för efterföljande planering
och prövning är att på ett samlat sätt redovisa vilka utmaningar och utredningsbehov som finns för de respektive utvecklingsområde.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt
11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Allmänt och övergripande
Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de
värden som är riksintressanta. I miljökonsekvensbeskrivningen står att kommunens förhållningssätt utgår från att riksintressen ska respekteras och att
inga åtgärder ska tillåtas som orsakar skada på riksintressens syften och värden. Men i översiktsplanen framgår det sedan inte hur detta ska gå till.
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla hur
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riksintressena ska tillgodoses. Kommunens tolkning av riksintresseanspråket
måste framgå. Val och överväganden behöver bli tydliga, precis som påverkan på och konsekvenserna för riksintressena.3 Det gäller övergripande och
generellt för alla riksintressen, men framförallt sett till översiktsplanens förslag till förändrad mark- och vattenanvändning är det mest angeläget när det
gäller riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.
Genom att tydliggöra vilka egenskaper som utgör ett riksintresseområdes
värden går det att bedöma vilka förändringar som är genomförbara utan att
skada områdenas värden och hur värdena kan utnyttjas som en resurs i den
fysiska planeringen. De värden som finns inom riksintresseområdena utgör
kvaliteter som kommunen kan slå vakt om och förstärka i sitt kommunala
utvecklingsarbete. Kommunen kan i riktlinjer och rekommendationer lyfta
fram de värden kommunen ser i riksintresseområden. Värden som alltid ska
värnas. På samma sätt kan kommunen peka på värden som kan påverkas
inom acceptabla gränser.4 Vidare är det viktigt att synliggöra eventuella behov av fortsatta utredningar. Tydliga ställningstaganden av den typen ger en
utvecklad vägledning vid beslut om mark- och vattenanvändningen och underlättar efterföljande planering och prövning.
Områden som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv (3 kap. 6 MB)
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla hur berörda områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv
ska tillgodoses.

3

•

Bohus och Surte
I Bohus och Surte föreslår kommunen två större områden5 för tätortsutveckling i och på gränsen till Vättlefjälls riksintresseområde
för friluftsliv. Kommunen måste visa att detta är möjligt utan att
skada riksintressets kärnvärden. Kommunen behöver också överväga
om och motivera varför utredningsområdet till så stor del placeras
inom riksintresseområdet. I Vättlefjäll är friluftslivet omfattande.
Riksintresset berör fler kommuner än Ale, därför krävs det också
mellankommunala överväganden och samordning för att säkra riksintressets värde.

•

Nödinge
I södra delen av Nödinge planerar kommunen för två utvecklingsområden av tätorten. Båda dessa områden ligger delvis inom riksintresse för naturvård. Ett av områdena ligger också inom riksintresse
för friluftsliv. I granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplan för Nödinge gjorde Länsstyrelsen bedömningen att det finns

Åtgärder såväl inom som utom riksintresseområdet kan innebära påtaglig skada på riksintresset.
4
Beroende på hur riksintressena motiveras i värdetexterna kan olika riksintresseområden ha
varierande tålighet för förändringar.
5
13 respektivte 47 hektar.
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goda förutsättningar att riksintressena tillgodoses om de riktlinjer
och rekommendationer som finns i fördjupning av översiktsplanen
följs i kommande detaljplanering. Samtidigt som det konstaterades
behov av ytterligare utredningar av naturvärdena.6 I översiktsplanen
lägger nu kommunen till utvecklingsområden för bostäder i Hållsdammsbäckens dalgång, som är av riksintresse för naturvård, där
fördjupning av översiktsplan föreslog oförändrad markanvändning.
Det ökar påfrestningen på miljön kring Hållsdammsbäcken. Kommunen behöver visa att det inte påverkar möjligheterna att tillgodose
riksintressena på platsen.

6

•

Nol
I översiktsplanen föreslår kommunen en ny broförbindelse norr om
Nol för att på sikt ersätta Jordfallsbron. Det finns behov av framtida
nya broförbindelser över Göta Älv. Än så länge har inga åtgärdsvalsstudier eller fördjupade utredningar genomförts. En ny förbindelse
över Göta Älv med anslutande vägar i ett läge norr om Nol berör
många olika värden,7 däribland riksintressen och det finns risk för
skada på riksintressena.8

•

Alafors
I norra delen av Alafors, väster om väg E45, föreslår kommunen ett
utredningsområde för verksamheter inom område av riksintresse för
både friluftsliv och naturvård. Bebyggelse i detta relativt orörda
landskapsparti riskerar att få betydande konsekvenser för landskapsbilden och värden i riksintressena. Kommunen måste visa att det går
att genomföra förslaget utan att skada riksintressena på ett påtagligt
sätt.

•

Älvängen
I nordvästra delen av Älvängen, mellan väg E45 och järnvägen, föreslår kommunen två verksamhetsområden inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Delar av områdena ligger också
inom strandskydd. Båda riksintressena är kopplade till de värden
som Grönån med strandzon har. Kommunen måste visa på att det
som kommunen föreslår inte ger påtaglig skada på riksintressena.9

Det handlar t.ex. skyddade arter och skyddsvärda träd. Eftersom det finns förekomst av
arter som omfattas av 4 § i artskyddsförordningen, exempelvis fåglar, i de två områdena
som föreslås som förtätningsområden vill Länsstyrelsen uppmärksamma kommunen på att
det kan krävas ytterligare kompletterande inventeringsunderlag i samband med framtida detaljplanering. Anledningen till detta är att lagstiftningen gällande fridlysning är under utredning.
7
Se också Miljökvalitetsnormer nedan.
8
Förutom riksintressen för naturvård och friluftsliv berörs riksintresse för kommunikationer, då Göta Älv är av riksintresse för sjöfarten.
9
Området har även andra svårigheter. Det måste t.ex. av översiktsplanen också framgå hur
MKN vatten ska följas och hur geotekniska frågor ska lösas. Finns det skredkänslig mark
som kräver åtgärder som kan innebära ingrepp i vatten- och strandmiljön som påverkar naturmiljön negativt kan också det medföra skada på riksintresse för naturvård eller försvåra
möjligheterna att följa MKN för vatten.
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Även inom utredningsområdet för verksamheter direkt sydväst om
tätorten finns höga naturvärden. Kommunen behöver visa på att det
är möjligt att genomföra förslaget utan att på ett påtagligt sätt skada
riksintressena för naturvård och friluftsliv.
•

Skepplanda
Kommunen behöver innan utställningen av översiktsplanen utveckla
hur riksintresset för kulturmiljövård vid Skepplanda ska tillgodoses
samtidigt som kommunen planerar för en utveckling av orten med
bland annat ett nytt bostadsområde, komplettering med flerbostadshus och en utökning av verksamhetsmark.10 Föreslagen förbifart
kommer också att göra intrång i riksintresset för kulturmiljövård.

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Sjöfart
Kommunen redovisar ett läge för ny bro över Göta Älv. Som nämns ovan
har ännu inga åtgärdsvalsstudier eller andra utredningar gjorts än,11 men det
behöver redan nu framgå av översiktsplanen att riksintresset för kommunikationer, sjöfart, berörs av ny bro.
Flygplatser
Ale kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Landvetter, Trollhättan och Såtenäs flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser riksintresse för kommunikationer, vilket behöver framgå av översiktsplanen. I översiktsplanen nämns i ingenting om flyghinder för den civila luftfarten. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av
översiktsplanen bör det framgå att lokalisering av höga objekt inom influensområdet ska samrådas med Luftfartsverket och respektive flygplats.
Konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor bör redovisas i planen i form av restriktioner och/eller rekommendationer.12
Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)
Översiktsplanens föreslagna mark- och vattenanvändning innehåller inga
konflikter med riksintresset för totalförsvaret, men Länsstyrelsen ser gärna
att kommunen utvecklar texten om vad som gäller kring samråd för höga
objekt. Det behöver framgå att hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter
inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga
objekt ska skickas på remiss till Försvarsmakten. En samlad redogörelse
vilka remisser Försvarsmakten vill få in inom riksintressena och de olika påverkansområden samt i hela landet finns att läsa i aktuell

10

Se Allmänt och övergripande ovan för hur kommunen kan göra detta.
Se också Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv (3 kap. 6
MB) ovan.
12
Se också Luftfartsverkets yttrande, daterat 2021-03-25.
11
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riksintressekatalog.13 I översiktsplanen behöver kommunen också nämna påverkansområde för väderradar med tillhörande väderradar Vara.
Miljökvalitetsnormer
Vatten
Det ska av översiktsplanen framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas. Det ska vara tydligt om
det finns risk att miljökvalitetsnormer överskrids eller inte. Länsstyrelsen
kan inte se att det framgår av översiktsplanen.
I miljökonsekvensbeskrivningen har kommunen redogjort för de vattenförekomster eller sträcka av vattenförekomst som anses vara relevanta utifrån
påverkan från planförslaget, men i översiktsplanen behöver kommunen redogöra för samtliga vattenförekomster inom kommunen, både yt- och
grundvatten. Både vattenförekomsternas statusklassningar (ekologisk och
kemisk, samt kvantitativ när det gäller grundvatten) och deras miljökvalitetsnormer behöver redovisas i översiktsplanen. Översiktsplanen ska kunna
fungera som ett vägledningsunderlag vid detaljplanering och exploatering i
hela kommunen, även utanför nu utpekade utvecklingsområden. Det är till
exempel viktigt att bedöma och vara försiktig med påverkan på hydromorfologiska förhållanden och strandmiljöer.
Översiktsplanen kan kompletteras med en kartbild över vattenförekomster,
deras tillrinningsområden, status och avgränsning. Då blir det lättare att se
var de ligger i förhållande till planerade utvecklingsområden. Kommunen
behöver därefter analysera hur nuvarande och föreslagen mark- och vattenanvändning kan förväntas påverka vattenförekomsterna och övrigt vatten. Särskilt fokus kan läggas på att de vattenförekomster där det finns ett
åtgärdsbehov, det vill säga de som har sämre än god status. Utifrån markoch vattenanvändningskartan kan en analys också göras av de största potentiella föroreningskällorna som kan påverka vattenförekomster.14
En riktlinje i översiktsplanen är att bevara Hältorpssjöns dämme. Länsstyrelsen vill påpeka att Hältorpssjön ingår i vattenförekomsten Sköldsån, och
denna vattenförekomsts ekologiska status är klassad till måttlig, delvis på
grund av att fisk och andra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt i
upp- och nedströms riktning i vattensystemet. I Sköldsån finns dokumenterad förekomst av lax och havsöring nedströms dämmet vid Hältorpssjön
som utgör ett definitivt vandringshinder. Det är viktigt att upp- och nedströmspassage vid Hältorpssjöns utlopp. Det är en åtgärd som kan behöva
genomföras för att uppnå bättre vattenkvalitet och som är en del i den långsiktiga planeringen för bättre vatten.

13

Se vidare Försvarsmaktens yttrande, daterat 2021-03-26.
Det kan t.ex. handla om var det finns markföroreningar, miljöfarlig verksamhet och industrier och områden med enskilda avlopp och extensiv djurhållhållning.
14
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Förslaget utredningsområde för ny bro ligger i direkt anslutning till
Sköldsån som är ett värdefullt vattendrag då det utgör en vattenförekomst
med miljökvalitetsnormer samt har dokumenterad förekomst av både lax
och havsöring.15
Fisk- och musselvatten
Förordningen om MKN för fisk- och musselvatten gäller för bland annat
Göta älv och Grönån. Syrehalten i Grönån har tidvis underskridit gränsvärdet. Vattendraget är därmed särskilt känsligt för ytterligare belastning av näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Det ska av översiktsplanen framgå
hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten ska följas. Länsstyrelsen kan inte se att det framgår av översiktsplanen.
Luft
En av översiktsplanens huvudstrategier är att styra utbyggnaden till pendelorterna längs järnvägen och väg 45. Länsstyrelsen välkomnar strategin, som
kan bidra till att minska de totala utsläppen. Men med en sådan strategi
är det extra viktigt att översiktsplanen också innehåller riktlinjer för att
minska luftföroreningar. Förutom en sådan strategi kan översiktsplanen
också kompletteras med en redovisning av de områden och gator som har
dålig luftkvalitet och där luftkvalitetsproblemen är som störst. Om det finns
områden som där någon miljökvalitetsnorm överskrids bör de undantas från
främst bostadsbebyggelse och andra byggnader där människor vistas längre
tid (t.ex. skolor och förskolor).
Mellankommunala frågor
Ryaverket
Ale kommuns avloppsvatten leds till Ryaverket i Göteborg. Kommunen behöver i översiktsplanen beskriva problematiken till kapaciteten i reningsverket och hur den bebyggelseutveckling som föreslås i översiktsplanen förhåller sig till gällande tillstånd. Vid varje tillkommande detaljplan behöver
kommunen säkerställa att det finns möjlighet att koppla på avloppsvatten,
inte endast vid omvandlingsområden och vid förtätning.
Med tanke på att flera kommuner använder sig av Ryaverket behöver kommunen även resonera kring de samlade förväntningarna på att få utnyttja reningsverket.16

15

Det finns även våtmarksområde nära planerat broläge. Anläggande av bro på
denna plats kan komma att innebära ingrepp i dessa vattenområden.
16

Förteckningen på sida 38, punkt 5.1.6. Teknisk infrastruktur, behöver kompletteras med
Ryaverket.
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Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Geoteknik
En viktig fråga för mark- och vattenanvändning i Ale kommun är risker
kopplade till ras, skred och erosion. Länsstyrelsen saknar en redovisning
geotekniska förutsättningar med avseende på geotekniska riskfaktorer.
Länsstyrelsen vill betona vikten av att kommunen följer de rekommendationer och råd som Statens Geotekniska Institut lyfter fram i yttrande, daterat
2021-03-11.
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
Risk- och sårbarhetsanalyser, är en process som syftar till att identifiera risker och åtgärda sårbarheter i en verksamhet eller inom ett område. Kommunens RSA nämns inte i översiktsplanen. Länsstyrelsen rekommenderar att
översiktsplanen stäms av mot denna, så att relevant information kan arbetas
in och tas hänsyn till i översiktsplanen.
Översvämning och skyfall
Av översiktsplanen framgår att framtida klimatförändringars påverkan ska
hanteras i minst ett 100-årsperspektiv.17 Det kräver ett förtydligande. Länsstyrelsen rekommenderar att hänsyn tas till ett klimatanpassat 100-årsregn
vid bedömning av översvämning till följd av skyfall. Kommunen skriver att
en skyfallskartering är under framtagande för hela kommunen. I samband
med resultatet från den bör också långsiktiga strategier tas fram för att
minska riskerna med skyfall, både för ny och befintlig bebyggelse. Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till
följd av skyfall.
När det gäller översvämning till följd av höga flöden eller nivåer i vattendrag och sjöar kan andra återkomsttider vara aktuella beroende typ av bebyggelse. Länsstyrelsens rekommendationer angående detta återfinns i
handboken Stigande vatten med tillhörande faktablad. Det finns också mer
att läsa i Boverkets tillsynsvägledning för översvämning.
I ovanstående rekommendationer och vägledningar framgår det tydligt vilka
aspekter som måste bedömas. Kommunen behöver tydligare beskriva vilka
riktlinjer som ska följas vid planering och hur de avser att förhålla sig till resultaten från översvämnings- och skyfallskarteringarna. Översiktsplanen behöver även kompletteras med översiktliga anvisningar som gäller vid exploatering, till exempel att det är viktigt att ta hänsyn till lokala förutsättningar
och vid planering se till att det inte skapas instängda områden.
Kommunen behöver förtydliga vad som avses med ”risk för översvämning”
och ”risknivå”. Kommunen skriver bland annat att viktiga samhällsfunktioner inte ska uppföras i områden med risk för översvämning och att tekniska åtgärder ska genomföras om bebyggelse måste anpassas till befintliga
17

Avsnitt 3.10 Miljö, hälsa och säkerhet.
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nivåer och ligger under risknivå. Det behöver också speciellt framgå vilken
strategi kommunen har när det gäller utveckling av industri vid älven och
vilken skyddsnivå som krävs för att utveckling ska accepteras.
Farligt gods
Kommunen bör i samband med att Länsstyrelsens riskpolicy Riskhantering i
detaljplaneprocessen lyfts fram förtydliga att den har som utgångspunkt att
risker ska bedömas inom 150 meter från transportled för farligt gods.
Kommunen behöver tydliggöra vilka områden som hamnar inom detta riskhanteringsavstånd och hur konflikter mellan farligt gods och bebyggelse ska
hanteras på ett strategiskt plan. Det bör exempelvis belysas att viss markanvändning kan vara olämplig beroende på avståndet från transportleden.
Länsstyrelsen förespråkar ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från farligt
godsleder, vilket också bör belysas.
Det finns en lokal trafikföreskrift om transport av farligt gods i Ale kommun. Enligt denna råder ett generellt förbud mot transport av farligt gods
förutom på vissa uppräknade vägar. Det är bra om det framgår av översiktsplanen.
Farlig verksamhet
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen tar ställning till störningar från
verksamheter och lämpliga skyddsavstånd till industrier och anläggningar
som hanterar någon form av farliga ämnen eller bedriver farlig verksamhet.
Störningar från verksamheter och lämpliga skyddsavstånd bör beskrivas.
Det bör framgå i översiktsplanen om verksamhetsområden är avsedda för
småindustri eller motsvarande eller för tyngre störande industriändamål. I
Ale kommun finns till exempel verksamheter som omfattas av Sevesolagen
nära centrum både i Bohus och Nol.18 Riktlinjerna för störande verksamhet
kan förtydligas så att det framgår vilka störningar som avses, till exempel
risker för kemikalieolycker.19
Förorenade områden
Det är viktigt att identifiera förorenade områden i översiktsplanen för att
bättre kunna anpassa markanvändningen till föroreningssituationen och för
att undvika att förslag till bebyggelse blir olämplig med avseende på människors hälsa eller säkerhet.
Översiktsplanen saknar en redovisning av förorenade områden i kommunen.
De områden som misstänks vara förorenade bör pekas ut på karta och beskrivas. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma föroreningar inom områden
som ska bebyggas eller där markanvändningen ska ändras i framtiden.

18
19

I Bohus finns också en bergtäkt som omfattas av Sevosolagen.
Avsnitt 3.10 Miljö, hälsa och säkerhet.
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Värmeöar
Kommunen lyfter fram att grönytor har en temperaturreglerande funktion
som kan begränsa lokala värmeöeffekter.20 Om kommunen vet att detta utgör ett problem någonstans i kommunen bör detta beskrivas.
Vegetationsbrand
Länsstyrelsen ser gärna att översiktsplanen lyfter risker kopplade till vegetationsbrand. Det bör belysas om det finns skogsområden i kommunen där
en skogsbrand kan innebära speciella svårigheter. Det bör också belysas om
det finns områden där skogsbränder ur naturvårdssynpunkt får utvecklas fritt
inom vissa gränser eller om det finns områden där miljön är särskilt känslig
för bränder.
Trafikbuller och vibrationer
Kommunen vill styra utbyggnad till pendelorterna längs järnvägen och väg
E45. Det är en lämplig fortsatt utveckling av kommunen, men det är också
strategi som innebär att fler kan komma att utsättas för trafikbuller. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att det i den kommande planeringen
kan vara problematiskt att hantera detta och att det kan påverka hur den
byggda miljön kan utvecklas och utformas.
Länsstyrelsen kan konstatera att trafikbullerfrågan är aktuell i många detaljplaner redan. Det är viktigt för kommande detaljplanering att säkerställa bostäder och boendemiljöer får goda ljudmiljöer. Länsstyrelsen kommer att
ställa krav på bullerutredningar och det kommer att krävas anpassningar så
bostäder och boendemiljöer blir så bra som möjligt med hänsyn till påverkan från omgivningsbuller.
Med tanke på den inriktning kommunen valt, den slutsats som görs miljökonsekvensbeskrivningen och det återkommande behovet av att hantera frågan i detaljplaneringen behöver kommunen förtydliga översiktsplanens riktlinjer kring trafikbuller. Det räcker inte med att ange att bebyggelse ska planeras och utformas så att riktvärden för buller uppfylls. En riktlinje behöver
säga något mer. Kommunen behöver beskriva hur ljudfrågan ska hanteras i
kommande planprocesser för att uppfylla riktvärdena för buller. Det kan till
exempel handla om hur kommunen ska arbeta med placering och utformning eller andra anpassningar och åtgärder för att säkerställa goda ljudmiljöer.
Magnetfält
För ny bebyggelse nära elektromagnetiska fält är det viktigt att beakta försiktighetsprincipen och undvika att placera bostäder, skolor med mera nära
el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält. I Kilanda föreslår kommunen
ett förtätningsområde i direkt anslutning till befintliga kraftledningar.

20

Avsnitt 3.14 Grönstruktur.
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Länsstyrelsen anser att utbredningen av förtätningsområdet behöver anpassas så full hänsyn tas till magnetfältsexponeringen.21
Samhällsviktig verksamhet
Kommunen lyfter fram att viktiga samhällsfunktioner inte ska uppföras i
områden med risk för översvämning. Det bör också framgå om det finns
andra riktlinjer för hur samhällsviktig verksamhet ska hanteras i planeringen. Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig verksamhet generellt ges en högre säkerhetsnivå, exempelvis när det gäller risker från farligt
gods och skyfall.
Risker för den byggda miljön
Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för kommunens syn på risken för
skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och
erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller
upphöra. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt kommunalt klimatanpassningsarbete.
Det saknas ställningstaganden kring detta. Översiktsplanen måste bli tydligare med hur riskerna kan minska eller upphöra. Länsstyrelsen har nyligen
tagit fram metodstödet Klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen för att
stödja kommunerna i hur detta krav i plan- och bygglagen kan hanteras i
översiktsplanen.22
Kartredovisningen
För att lättare bedöma de föreslagna utvecklingsområdena ser Länsstyrelsen
gärna att kommunen kompletterar kartredovisningar i översiktsplanen med
nedanstående underlag:
•
•
•
•
•

21

Hänsynsområden kring transportleder för farligt gods (väg, järnväg
och farled).
Översvämningskartering för sjöar och vattendrag.
Resultatet från den pågående skyfallskarteringen.
Kartering för värmeöar om det finns.
Räddningstjänstens insatstider eller en hänvisning till var dessa kan
hittas.

Se också Svenska Kraftnäts yttrande, daterat 2021-04-12. Vad som gäller i övrigt för
Svenska Kraftnäts anläggningar i kommunen se samma yttrande.
22
Metodstödet har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län.
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Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna
intressen
Relevanta nationella och regionala mål, planer och program
Det är kommunen som avgör vilka mål som är relevanta att ta upp i översiktsplanen, men det ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen
avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Översiktsplanen nämner detta, men det framgår inte på ett på ett
tillräckligt tydligt sätt hur hänsyn och samordning sker.
Befolkning och bostadsförsörjning
Aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen bör ligga till grund för kommunens översiktsplanering, så att de kan vara vägledande vid tillämpningen av
2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900).
För att riktlinjer för bostadsförsörjningen ska anses aktuella ska de vara antagna innevarande mandatperiod. Kommunens nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning är antagna år 2017.23 Länsstyrelsen menar att kommunen
bör överväga att revidera sina riktlinjer för bostadsförsörjning innan översiktsplanen går på utställning. Arbetet med att ta fram nya riktlinjer kan ge
insikter i kommuninvånarnas bostadsbehov, hur det kan tillgodoses för olika
grupper och hur detta påverkar översiktsplanen. Särskilt fokus bör ligga på
särskilt utsatta grupper, som har svårt att hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Länsstyrelsen kan ge råd och stöd i arbetet med att ta fram
nya riktlinjer för bostadsförsörjning och kommer gärna in tidigt i en sådan
process.24
Ales befolkning växer, men trots det beskriver kommunen i översiktsplanen
utmaningar vad gäller försörjningskvoten. I Ale, liksom i länet som helhet,
bidrar invandringen till en positiv demografi eftersom invandrare ofta är
unga. För att nyanlända och andra invandrare fortsatt ska kunna bidra till befolkningsutvecklingen i kommunen behöver de uppmärksammas i planeringen. I riktlinjer för bostadsförsörjningen kan det handla om att tillgodose
behovet av hyresrätter till rimliga kostnader, men det kan också handla om
att se över möjligheten att hyra ut hus som står tomma till nyanlända familjer. I den fysiska planeringen kan det handla om att lämpliga bostäder placeras med god tillgänglighet till kollektivtrafik och service, då nyanlända sällan har svenskt körkort den första tiden.
Kommunen har i översiktsplanen gjort en koppling mellan översiktsplanen
och riktlinjerna för bostadsförsörjningen, men kopplingen kan utvecklas och
stärkas om kommunen tar fram nya och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessutom finns det generella riktlinjer i översiktsplanen, som

23

Enligt kommunens webbsida reviderade år 2019. Av vad Länsstyrelsen kan se är riktlinjerna i princip de samma efter revisionen år 2019, som innan.
24
Boverket har tagit fram en handbok, se www.boverket.se.
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kanske passar bättre i nya och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning än
direkt i översiktsplanen.25
Infrastruktur och transporter
Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har pekat ut vilka vägar som är viktigast för tillgänglighet ur ett
nationellt och regionalt perspektiv. Dessa vägar kallas för funktionellt prioriterat vägnät och är utpekade i samråd med i första hand länsplaneupprättarna. I Ale kommun ingår väg E45 och väg 587 i utpekandet, vilket med
fördel kan nämnas i översiktsplanen.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statligt vägnät
Kommunen lyfter fram att säkerhetshöjande åtgärder för väg 1968,
Alingsåsvägen och väg 1997 mellan Hålanda och Nygård ska studeras. Trafikverket önskar ett förtydligande av vilka brister och problem som kommunen ser på dessa vägar. Innan några åtgärder kan genomföras på statlig infrastruktur behöver åtgärdsvalsstudier tas fram i syfte att utreda vilka åtgärder som är nödvändiga.26
Förbifarter
Kommunen pekar på behovet av en ny förbifart i Skepplanda. Trafikverket
har nyligen inlett en åtgärdsvalsstudie för att finna åtgärder som ökar trafiksäkerheten på befintlig väg 1978 genom Skepplanda. Möjligheten och formerna för att även utreda en förbifart får hanteras i en fortsatt dialog mellan
kommunen, Västra Götalandsregionen och Trafikverket.
Kommunen önskar utreda förutsättningar för en förbifart i Älvängen. Om
förbifarten ska vara kommunal är det för Trafikverket viktigt att en trafikutredning tas fram i det pågående arbetet med fördjupning av översiktsplan för
Älvängen. Om förbifarten ska vara statlig behöver en åtgärdsvalsstudie, som
visar vilka åtgärder som är nödvändiga.
Kulturmiljövård
I kommunen finns ett tjugotal kulturmiljöer utpekade i kommunens kulturarvsplan från år 2007. I hela kommunen finns ett trettiotal byggnader med
skydds- eller varsamhetsbestämmelser i detaljplan, ett byggnadsminne –
Repslagarbanan i Älvängen – och sex kulturminnesskyddade kyrkor. Därutöver finns ett stort antal registrerade fornlämningar och andra kulturlämningar. Närheten till Göta älv, som har varit en viktig kommunikationsled
för människor ända sedan förhistorisk tid, har gett upphov till en stor mängd
forn- och kulturlämningar längs Göta Älvdalen. Inom flera av de föreslagna
utbyggnadsområdena finns risk för att påträffa hittills okända fornlämningar. Nödinge, Skepplanda och Alvhem är områden som ter sig särskilt
komplexa att utveckla på grund av deras höga kulturhistoriska värden. Dels
25

T.ex. att hyresrätter ska prioriteras vid markanvisning.
I samband med det har Försvarsmakten en del medskick, se Försvarsmaktens yttrande,
daterat 2021-03-26.
26
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är förekomsten av kända fornlämningar riklig, dels är risken hög för att det
finns fler oupptäckta fornlämningar. Både Skepplanda och Alvhem är utpekad kommunal kulturmiljö.27
Översiktsplanen innehåller övergripande och något oprecisa riktlinjer och
rekommendationer för hur hänsyn ska tas till det allmänna intresset kulturvärden. Översiktsplanen ger heller ingen närmare beskrivning eller konsekvensanalys av förväntad påverkan på kulturmiljö i föreslagna utbyggnadsområden, utan översiktsplanen hänvisar till kommunens kulturarvsplan.
Kulturarvsplanen är visserligen gedigen och uppvisar en hög ambition att
tillvarata kulturhistoriska värden i samhällsplanering, samtidigt är den allmänt hållen och behöver arbetas in i översiktsplanen för att det ska vara
möjligt att förstå hur kommunen vill tillvarata de kulturhistoriska värden
som berörs i respektive utbyggnadsområde. Det är svårt att bedöma hur den
föreslagna markanvändningen förhåller sig mer specifikt till hänsyn och tillgodoseende av kulturvärden. Översiktsplanen behöver bli tydligare med
detta innan utställningen. Det är inte minst angeläget i Skepplanda och de
utbyggnader som föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse. Eventuellt
kan nya kulturmiljöunderlag behöva tas fram för att säkerställa markanvändning och gestaltning som tar avstamp i Ales kulturvärden.
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Ingrepp i fornlämning
kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Kända fornlämningar och utpekade fornlämningsmiljöer (kulturmiljöer) bör redovisas på fördjupningskartor, så att
det tydligare framgår i vilken omfattning dessa berörs av planerade utbyggnadsområden. Konsekvenser av exploatering inom fornlämningstäta områden bör analyseras och utvärderas och ställningstaganden för olika avvägningar bör motiveras. Redovisningen ska vara tillräcklig för att kunna ge rätt
kunskap och vägledning för bevarande och utveckling. Förekomst av
okända fornlämningar bör utredas i tidigt skede i samband med detaljplanering, medan risk för okända fornlämningar lämpligen kartläggs i översiktsplaneringen.
I Ale utgör havsnivåhöjning kombinerat med höga flöden i Göta älv en påtaglig risk för kommunalt utpekade kulturmiljöer. Vissa byggnader med
skydd i detaljplan kan beröras. Byggnadsminnet repslagarmuseet är hotat redan vid ett 100-årsflöde.28
Naturmiljö och områdesskydd
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
En av översiktsplanens fem övergripande strategier är att gröna områden i
och mellan orterna ska säkerställas. Strategikartan redovisar fyra gröna passager över huvudkommunikationsstråket, men det framgår inte hur kommunen verkligen ska minska dess barriäreffekt. Kommunen föreslår dessutom
utvecklingsområden vid ett par av passagerna.
27
28

Skepplanda omfattas dessutom av riksintresse för kulturmiljövården.
Mer information finns i webbGIS, rapport och kommunfördjupning på sidan

www.kulturarvklimat.se.
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Några av de lite större områden där kommunen föreslår förändrad markanvändning och där Länsstyrelsen ser ett extra stort behov att kommunen säkerställer grön infrastruktur och de ekosystemtjänster den ger är i området
mellan Nödinge och Nol, i Älvängen, söder om Skepplanda och i Alvhem.
Men även i Starrkärr, Kilanda och Ryd där kommunen föreslår förtätning
inom ett större område, behöver kommunen ta hänsyn och göra anpassningar för att säkerställa ekosystemtjänster.
Översiktsplanen innehåller en riktlinje om att i fördjupningar av översiktsplan lyfter fram behovet av sammanhängande grönstruktur och gröna korridorer. Länsstyrelsen rekommenderar att det görs i översiktsplanen för att
skapa helhet och överblick.
När det gäller viktig grön infrastruktur önskar Länsstyrelsen att kommunen i
större utsträckning utgår från den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur. Genom att använda underlaget i handlingsplanen och komplettera
det med eget underlag kan kommunen beskriva värdetrakter och ekosystemtjänster, samt analysera brister och områden med potential för utveckling i
och mellan dessa områden. Det är viktigt att betona att detta också inkluderar områden som är viktiga för att binda samman den gröna infrastrukturen,
även om höga naturvärden inte noterats just där. Principen är att kända värdetrakter behöver värnas, och sammanlänkas med mindre kända eller värdefulla områden däremellan.
För att motverka att ekosystemtjänsternas värden och funktioner minskar
kan kompensation fungera som en sista åtgärd efter att alla möjligheter för
att undvika, minimera och återställa skador har utretts. Kompensationsåtgärder avser skapandet av helt nya eller förbättring av befintliga natur- eller
grönmiljöer. I plan- och bygglagen finns inte möjlighet att ställa krav på
kompensation,29 men allt fler kommuner fattar beslut om att arbeta med frivillig kompensation vid all typ av exploatering.
Artskydd
I översiktsplanen bör de förutsebara konflikterna med artskyddsintresset
identifieras och beskrivas, utifrån de arter och livsmiljöer som finns i kommunen och som berörs av den utveckling som översiktsplanen anger. Översiktsplanen kan sällan i detalj redovisa konsekvenserna för skyddade arter.
Men för att underlätta framtida detaljplane- och lovprocesser bör det av
översiktsplanen bland annat framgå om det behövs inventeringar av vissa
arter, vilka arter som riskerar att påverkas och på vilka sätt samt vilken effekten blir för de arter som påverkas. Bedömningen av ovanstående bör ske
utifrån bestämmelserna i artskyddsförordningen.

29

Men krav på ekologisk kompensation kan uppstå genom miljöbalken till följd av att detaljplanen berör ett område med till exempel biotopskydd, se avsnitt Generella biotopskydd
nedan.
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Generella biotopskydd
I översiktsplanen föreslås viss exploatering på jordbruksmark.30 Planläggning av sådan mark kräver stor hänsyn till objekt som omfattas av det generella biotopskyddet, såsom exempelvis diken och stenmurar. De kvarvarande biotoperna är viktiga för den biologiska mångfalden och utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i övrigt påverkat landskap. Ingrepp som inte kan undvikas behöver därför kompenseras. Kommunen kan i
översiktsplanen göra ställningstaganden om hur kommunen ser på kompensation.31
Strandskydd
Ett par av översiktsplanens förslag på nya verksamhetsområdena verkar
hamna inom strandskyddat område. För att exploatera inom strandskyddat
område krävs särskilda skäl.32 När en gammal detaljplan upphävs och ersätts
med en ny inträder/återinträder strandskydd, och särskilda skäl måste finnas
för ny exploatering.
Information om miljövärden i skogen
Information om miljövärden finns på Skogens pärlor eller på Länsstyrelsens
informationskarta.
Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken
Det pågår ett framtagande av nytt vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken. Inom den inre skyddszonen kommer restriktioner att gälla.
Det är viktigt att kommunen tar hänsyn till vattenskyddsområdet och dess
bestämmelser. Det krävs särskild varsamhet vid planläggning i anslutning
till vattentäkter.
Markavvattningsföretag
Länsstyrelsen anser att bebyggelse bör undvikas inom markavvattningsföretag. Markavvattningsföretag kan ses som blå korridorer som är översvämningskänsliga områden då de ofta är före detta våtmarker i lågpunkter i
landskapet.
Skyddsvärda vattenområden
I kommunen förekommer vattendrag och sjöar med höga naturvärden och
värdefulla fiskbestånd samt grundvattenförekomster som har potential som
vattentäkter. Några av vattendragen är riksintressen för naturvård, bland annat med anledning av att de utgör värdefulla reproduktionsområden för fisk.
Dessa skyddsvärda vattenförekomster bör beskrivas i översiktsplanen. Det
bör även redovisas hur naturvärden, fiskbestånd och grundvattenkvaliteten
ska kunna skyddas för framtiden.

30

Se avsnitt Jordbruksmark nedan.
För att kompensationsåtgärderna ska bli kostnadseffektiva är det viktigt att kommunen
har kunskap om vilken typ av åtgärder som behövs och i vilka områden de gör störst nytta.
32
Dvs något av de skäl som anges i 7 kap. 18 c eller d § måste vara tillämpligt.
31
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Areella näringar
Jordbruksmark
Jordbruksmark är en begränsad resurs som hänsyn till bland annat klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbanisering måste ses i ett mycket
långt tidsperspektiv.
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att Ale kommun är en av de
kommuner i Västra Götalands län där mest jordbruksmark exploaterats på
senare år. I detaljplaneringen är jordbruksmarksfrågan också ofta en aktuell
fråga. Det är därför viktigt att översiktsplanen innehåller tydliga riktlinjer
för hur jordbruksmarken ska hanteras i kommunen.
Enligt miljöbalken (3 kap. 4§) behöver tre områden utredas innan en förändrad markanvändning av jordbruksmark föreslås. Det handlar om brukningsvärde, om den aktuella förändrade markanvändningen är ett väsentligt samhällsintresse och varför det inte går att ta annan mark i anspråk istället för
jordbruksmarken. Länsstyrelsen kan inte se att kommunen gjort en sådan utredning i översiktsplanen. En sådan utredningen behöver göras i översiktsplanen, för att undvika att det blir en återkommande osäkerhet för kommande detaljplaner.

Beredning
Detta yttrande har beslutats av länsarkitekten och funktionschefen Andreas
Lidholm efter föredragning av kulturgeograf Torbjörn Sahl. Företrädare för
landsbygdsavdelningen, miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen, samhällsavdelningen och vattenavdelningen har bidragit till beredningen av
detta yttrande. Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planförslaget.
Andreas Lidholm
Torbjörn Sahl

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Yttranden för kännedom från:
Försvarsmakten, Luftfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens Geotekniska Institut, Svenska Kraftnät och Trafikverket.
Kopia till:
Försvarsmakten,
Luftfartsverket,
Skogsstyrelsen,
Statens Geotekniska Institut,
Svenska Kraftnät
Trafikverket
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.248
Datum: 2021-05-10
Avdelningschef Daniela Ölmunger
Kommunstyrelsen

Lokaliseringsstudie för verksamhetsmark och
jordbruksmarksvärdering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra en lokaliseringsstudie
för verksamhetsmark som inkluderar en värdering av befintlig jordbruksmark.
Sammanfattning
Under 2021 ska nytt förslag till översiktsplan för Ale kommun antas av kommunfullmäktige.
Under dialoger med olika företrädare för samhällsintressen har behovet av verksamhetsmark
lyfts upp. I förslaget till ny översiktsplan ska kommunen växa för att kring 2050 vara ca 50
000 invånare mot dagens 32 000. För att stödja en hållbar utveckling finns ett behov av att
skapa förutsättningar för en växande lokal arbetsmarknad med olika branscher och olika typer
av arbeten som utvecklas i takt med att befolkningen växer. En lokaliseringsstudie för
verksamhetsmark kan ge bättre planeringsförutsättningar för en tillväxt där
arbetsmarknadsutvecklingen sker i samklang med befolkningstillväxten.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Avdelningschef SOU

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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För kännedom:

Sektorchef Samhällsbyggnad
Ärendet
Under 2021 ska nytt förslag till översiktsplan för Ale kommun antas av kommunfullmäktige.
Under dialoger med olika företrädare för samhällsintressen har behovet av verksamhetsmark
lyfts upp. Trycket på verksamhetsmark är stort i kommunen precis som i de kommuner som
ligger kring Göteborg. Närhet till hamnar, järnväg, flygplatser och utvecklat vägnät fortsätter
att driva på behovet av verksamhetsmark. I förslaget till ny översiktsplan ska kommunen växa
för att kring 2050 vara ca 50 000 invånare mot dagens 32 000. För att stödja en hållbar
utveckling finns ett behov av att skapa förutsättningar för en växande lokal arbetsmarknad
med olika branscher och olika typer av arbeten som utvecklas i takt med att befolkningen
växer. När kommunen växer utifrån sina pendelstationsorter kommer det på sikt innebära att
områden som kunnat omhänderta störande verksamheter kommer att befinna sig i
kommunens mer centrala delar och därigenom ligga i anslutning till bostäder, skola och annan
service. Behov finns därför för att i god tid identifiera nya områden där kommunen kan
utveckla en reserv för verksamhetsmark, inte enbart för störande verksamheter, utan för olika
typer med olika slags behov. Näringslivet i kommunen, trots pandemin, går överlag
förhållandevis bra, med en relativt sett stabil tillväxt. Efterfrågan fortsätter därför även för de
företag som redan finns i kommunen idag och som växer. Man växer helt enkelt ur sina
befintliga lokaler och behöver kunna omlokaliseras för att tillväxtpotentialen inte ska bli
lidande. Konsultföretag Ramböll tog på uppdrag av Business Region Göteborg under 2018
fram en rapport kring behov av verksamhetsmark i Göteborgsregionen. "En rimlig
uppskattning av den sammanlagda efterfrågan av industri- och logistikmark fram till år 2035
för hela Göteborgsregionen skulle kunna ligga i intervallet 4-8 miljoner m2 verksamhetsmark
för industri och logistik." (Ur rapporten NÄRINGSLIVETS BEHOV AV MARK FÖR
INDUSTRI OCH LOGISTIK I STORGÖTEBORG 2018)
Jordbruksverket har under 2020 och 2021 arbetat fram en matris för värdering av
jordbruksmark. Matrisen är planerad att färdigställas till halvårsskiftet 2021. Matrisen är tänkt
att vara en hjälp för kommuner som behöver se över sin markanvändning. För Ales del finns
en pågående dialog med intresseorganisationer som påtalat behöver av att se över kommunens
värdering av olika slags jordbruksmark där finns mark inte nödvändigtvis är mark som
framgent bör fortsätta klassas som bevarandevärd mark utan som istället skulle kunna
ianspråktas för annan användning. Matrisen som Jordbruksverket arbetar fram bör användas i
en framtida lokaliseringsstudie för att också omhänderta behovet av att se över och ompröva
värderingen.
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212000-1439
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E-post
kommun@ale.se
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2012-04-23 antog kommunfullmäktige en plan för verksamhetsmark i Ale kommun som
arbetades fram av näringsliv- och exploateringsavdelningen. Behovsbilden från det tidigare
programmet motsvarar i stora drag den bild kommunen har idag där det logistiska läget Ale
har, skapar ett tryck och förutsättningar för en välutvecklad arbetsmarknad som växer i
samklang med befolkningstillväxten. Uppdraget som gavs inom planen var att den skulle
revideras vartannat år för att följa utvecklingen och säkerställa följsamhet mot behov som
ändras över tid.
Ekonomisk bedömning
Kostnaden för en lokaliseringsstudie beror på omfattningen av den. Ska den identifiera
förtätningsmöjligheter vid idag befintlig verksamhetsmark? Ska den identifiera framtida
exploateringsområden som idag inte har förutsättningar men som på sikt med tanke på
utveckling av infrastruktur kan få andra förutsättningar. Kostnaden för studien bedöms ligga
inom spannet 150 - 200 tkr beroende på storlek och omfattning av uppdraget.
Invånarperspektiv
Ale är en växande kommun med flera värden som möjliggör ett gott liv. Genomtänkt och
avvägd planering av markanvändningen möjliggör hållbara boendemiljöer med närhet till
sysselsättning, rekreation och samvaro. En långsiktig planering skapar förutsättningar för att
minska konkurrensen mellan olika intressen och öka möjligheten till social hållbarhet i
samklang med ekologi och ekonomisk stabilitet.
Hållbarhetsperspektivet
Att möjliggöra sysselsättning i närområdet gynnar förutsättningarna för minskade transporter
i form av arbetsresor för Aleborna samtidigt som inpendling från övriga kommuner kan öka.
Med god planering kan ljudstörande eller klimatpåverkande verksamheter hanteras mer
genomtänkt. Jordbruksmark som bevaras bidrar till möjligheten att hållbart producera mat i
närområdet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Lokaliseringsstudien ska genomföras i samklang med förslag till ny översiktsplan för Ale
kommun.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Beslutets genomförande
Uppdraget genomförs i samråd med sektor samhällsbyggnad och sker genom en upphandling
av konsult som får i ansvar att genomföra studien. Dialog ska genomföras med LRF i syfte att
problematisera vidare kring hur jordbruksmark kan värderas. Uppdraget ska också ta hänsyn
till den jordbruksmarksvärderingsmatris som Jordbruksverket i samarbete med andra
myndigheter har i uppdrag att arbeta fram med tidsplan för leverans halvårsskiftet 2021.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att en lokaliseringsstudie för verksamhetsmark kan ge bättre
planeringsförutsättningar för en tillväxt där arbetsmarknadsutvecklingen sker i samklang med
befolkningstillväxten.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-SOU.2020.512
Datum:2021-05-03
Utvecklingsledare Joachim Wever
Kommunstyrelsen

Reviderade riktlinjer för intern kontroll
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun
(KS0228/13), fastställd av kommunstyrelsen 2014-01-14 upphör att gälla den 31 december
2021.
Kommunstyrelsen beslutar att reviderade riktlinjer för intern kontroll i Ale kommun ska gälla
från och med 2022-01-01 för alla nämnder och styrelser.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Policy för intern kontroll, Ale
kommun (KS0006/08), fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-25 upphör att gälla den 31
december 2021.
Sammanfattning
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 säkert med invånarnas bästa för ögonen.
Riktlinjerna för intern kontroll syftar till att säkerställa att nämnderna och styrelserna
upprätthåller en tillräcklig god intern kontroll. Detta innebär att nämnder och styrelser med en
rimlig grad av säkerhet ska se till att följande mål uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Det innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att
säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställda mål.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

Kommunstyrelsen, nämnder, styrelser och verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt
ekonomisk redovisning samt relevant och rättvisande information om verksamheterna.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

För närvarande har Ale kommun en Policy för intern kontroll (KS0006/08), som antogs av
kommunfullmäktige 2008-02-25. Sedan februari 2014 finns också riktlinjer för intern styrning
och kontroll i Ale kommun (KS0228/13), fastställd av kommunstyrelsen 2014-01-14.
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Förvaltningen bedömer att det inte behövs två styrdokument för intern kontroll i Ale kommun
eftersom Kommunallagen (2017:725) slår fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en
tillräckligt god intern kontroll (6 kap § 6 ). Riktlinjer för intern kontroll reglerar ansvaret för
intern kontroll och hur arbetet med intern kontroll ska utformas i Ale kommun.
Vidare anser förvaltningen att de reviderade riktlinjerna är enklare att förstå, tydligare och
mer stringent än de tidigare gällande riktlinjerna.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef SoU

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03
Reviderade riktlinjer för intern kontroll i Ale kommun
Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun (2014-01-14)
Policy för intern kontroll i Ale kommun (2008-02-25)
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Avdelningschef SoU
Utvecklingsledare
Avdelningschef KoS
Författningssamlingen
För kännedom:

Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer
Ärendet
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 säkert med invånarnas bästa för ögonen.
Riktlinjerna för intern kontroll syftar till att säkerställa att nämnderna och styrelserna
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SE-449 80 Alafors
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212000-1439

Telefon
0303-70 30 00
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www.ale.se

3(4)

upprätthåller en tillräckligt god intern kontroll. Detta innebär att nämnder och styrelser med
en rimlig grad av säkerhet ska se till att följande mål uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Det innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att
säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställda mål.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

Kommunstyrelsen, nämnder, styrelser och verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt
ekonomisk redovisning samt relevant och rättvisande information om verksamheterna.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

För närvarande har Ale kommun en Policy för intern kontroll (KS0006/08), som antogs av
kommunfullmäktige 2008-02-25. Sedan februari 2014 finns också riktlinjer för intern styrning
och kontroll i Ale kommun (KS0228/13), fastställd av kommunstyrelsen 2014-01-14.
Förvaltningen bedömer att det inte behövs två styrdokument för intern kontroll i Ale kommun
eftersom Kommunallagen (2017:725) 6 kap § 6 slår fast kommunens ansvar för att det
upprätthålls en tillräckligt god intern kontroll. Riktlinjer för intern kontroll reglerar ansvaret
för intern kontroll och hur arbetet med intern kontroll ska utformas i Ale kommun.
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
Kommunallagen respektive Aktiebolagslagen definierar ansvaret för tillsyn av verksamheten.
Reglementet redogör för ansvarsfördelning och roller i kommunen. Allmän stadga för
styrelser och nämnder i Ale kommun anger att nämnd ansvarar för den interna kontrollen
inom sitt verksamhetsområde. Finanspolicy Ale kommunkoncern stipulerar att kommunen
ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och utvärdering.
Reglemente för kommunstyrelsen säger att kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och
följa upp den interna kontrollen i kommunen samt att anordna intern kontroll för styrelsens
egen verksamhet. Attestreglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och
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nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll avseende kommunens redovisning
så att inga oegentligheter förekommer. Ägardirektivet anger att bolagsstyrelsen ska tillse att
bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur
bolagets system för intern kontroll fungerar.
Riktlinjer för intern kontroll beskriver hur den interna kontrollen ska ske.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Avdelningen för strategi och uppföljning ser till att gällande riktlinjer för intern kontroll
publiceras på ale.se på sidan för kommunens styrdokument samt att riktlinjerna
kommuniceras i förvaltningsledningen och beslutsstödsgruppen när kommunstyrelsen har
antagit de reviderade riktlinjerna.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att det inte behövs två styrdokument för intern kontroll i Ale kommun
eftersom Kommunallagen (2017:725) slår fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en
tillräckligt god intern kontroll (6 kap § 6). Riktlinjer för intern kontroll reglerar hur arbetet
med intern kontroll ska utformas i Ale kommun. Vidare bedömer förvaltningen att de
reviderade riktlinjerna är enklare att förstå, tydligare och mer stringent än de tidigare gällande
riktlinjerna.
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Relation till andra styrdokument
Kommunallagen respektive Aktiebolagslagen definierar ansvaret för tillsyn av verksamheten.
Reglementet redogör för ansvarsfördelning och roller i kommunen. Allmän stadga för styrelser och
nämnder i Ale kommun anger att nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Finanspolicy Ale kommunkoncern stipulerar att kommunen ska ha rutiner som
säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och utvärdering. Reglemente för kommunstyrelsen
säger att kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp den interna kontrollen i kommunen
samt att anordna intern kontroll för styrelsens egen verksamhet. Attestreglementet syftar till att
säkerställa att Kommunstyrelsen och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll
avseende kommunens redovisning så att inga oegentligheter förekommer. Ägardirektivet anger att
bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om
och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.
Riktlinjer för intern kontroll beskriver hur den interna kontrollen ska ske.
Syfte
Kommunallagen (2017:725) slår i 6 kap § 6 fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en
tillräckligt god intern kontroll. Riktlinjer för intern kontroll reglerar hur arbetet med intern kontroll ska
utformas i Ale kommun.
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 för ögonen.
Riktlinjerna syftar till att säkerställa att nämnderna och styrelserna upprätthåller en tillräcklig intern
kontroll. Detta innebär att nämnder och styrelser med en rimlig grad av säkerhet ska se till att följande
mål uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Det innebär bland annat att ha kontroll över
ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i
förhållande till fastställda mål.
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Kommunstyrelsen,
nämnder, styrelser och verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt ekonomisk redovisning
samt relevant och rättvisande information om verksamheterna.
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

Ansvarsfördelning
Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.
Kommunstyrelsen kan utfärda anvisningar för uppföljning.
Kommunstyrelsen har ansvar för att tillse att organisationen rapporterar utifrån kommunstyrelsens
ansvar för uppföljning.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade interna kontroll.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen på ett övergripande plan och ska säkerställa
att en samlad rapportering och ett uttalande om den interna kontrollen årligen upprättas och
överlämnas till kommunfullmäktige.
Nämnderna och styrelserna

Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde.
Nämnderna och styrelserna ansvarar för att ha en organisation för intern kontroll samt att de regler och
anvisningar som är nödvändiga tillskapas.
Nämnderna och styrelserna ska följa de anvisningar för arbetssätt och rapportering som fastslås av
kommunstyrelsen.
Nämnderna och styrelserna är skyldiga att åtgärda brister som framkommer i den interna kontrollen.
Sektorchef / VD

Sektorchefen respektive bolagens VD ansvarar för att:
• Verksamheten har en god intern kontroll och efterlever upprättade rutiner och regler.
• Upprätta en verksamhetsanpassad intern kontrollplan baserad på risk- och väsentlighetsanalys.
• Årligen rapportera till nämnden hur den interna kontrollen fungerar utifrån gällande intern
kontrollplan.
• Redovisa resultatet av genomförda åtgärder och effekter av beslutade förbättringsåtgärder.
• Sammanställa nämndens alternativt styrelsens rapportering till kommunstyrelsen.
Verksamhetsansvariga chefer

Chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa regler och anvisningar om intern kontroll
samt att informera övriga anställda om anvisningarnas innebörd. Chefer ska arbeta för att de
arbetsmetoder som tillämpas bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska
omedelbart rapporteras till närmaste chef.
Övriga medarbetare

Övriga medarbetare ska:
• Känna till och följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning.
• Omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen till närmaste chef.
• Efter bästa förmåga bidra till att förbättra rutiner och arbetssätt.
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Styrning och uppföljning av intern kontroll
Nämnderna och styrelserna ska inom sina organisationer planera arbetet med utvecklingen av rutiner
för att stärka den interna kontrollen. Som grund för planering, prioritering och uppföljning av det
interna kontrollarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras.
Intern kontrollplan
Varje nämnd och styrelse ska inför kommande år anta en intern kontrollplan med utgångspunkt i riskoch väsentlighetsanalysen. I planen ska det framgå vilka kontrollområden som ska följas upp och vilka
åtgärder som ska genomföras.
Planen för kommande års arbete med intern kontroll ska antas av nämnden respektive styrelse under
decembermånad och överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 december innevarande år.
Uppföljning av intern kontrollplan
Resultatet av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt i antagen plan årligen rapporteras till
nämnden alternativt bolagsstyrelse.
Dokumenterad uppföljning av årlig intern kontroll ska fastställas av nämnden och styrelsen och
översändas till kommunstyrelsen senast den 28 februari.
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1. Gällande regelverk
1.1 Kommunallagen
Det övergripande och primära syftet med intern styrning och kontroll är att säkerställa att de
av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen uppfylls. En
väl planerad och genomförd intern styrning och kontroll, baserad på en väsentlighets- och
riskanalys, utgör därför ett styr- och ledningsverktyg av väsentlig betydelse för såväl den
politiska ledningen som tjänstemannaledningen.
Kommunalagen (KL) stadgar att ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet…”.
Vidare att ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets
angelängenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.” Detta innebär bl a att
styrelsen har till uppgift att främja den kommunövergripande interna kontrollen, via sin
samordnade roll och uppsiktsplikt (KL 6 kap 1 §). Det är viktigt att den interna kontrollen
utformas utifrån ett för alla nämnder gemensamt synsätt.
I KL betonas också nämndernas ansvar för att verksamheten bedrivs effektivt och med
tillräcklig intern kontroll. I KL 6 kap 7 § sägs att nämnderna ska, var och en inom sitt område,
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska även se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon
annan.
Av KL 9 kap 9 § framgår bl a att kommunens revisorer årligen prövar om verksamheten sköts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är
tillräcklig.
1.2 Befintlig policy för internkontroll med plan, kommunens attestreglemente
och finanspolicy
Det finns för närvarande en av kommunfullmäktige, 2008-02-25, fastställd policy för intern
kontroll. Policyn gäller fortsatt.
Kommunens attestreglemente, som antogs av kommunfullmäktige 2007, syftar till att
säkerställa att kommunstyrelsen och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern
kontroll avseende kommunens redovisning så att inga oegentligheter förekommer.
Syftet är att säkra ett behörigt användande av ekonomiska medel enligt fattade beslut. Av
reglementet framgår också att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till
att det finns en god intern kontroll och det åligger ekonomiavdelningen att utforma
anvisningar kring detta.
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Kommunens nämnder ansvarar för att reglementets regler och bestämmelser följs, genom
att planera för och genomföra kontroller. Varje nämnd ska därutöver vid behov utfärda
ytterligare bestämmelser för sina ansvarsområden.
Även i kommunens finanspolicy med tillhörande bestämmelser finns regler, vad avser intern
kontroll, uppföljning och rapportering, att ta hänsyn till.

2. Syfte med intern styrning och kontroll
Begreppet intern styrning och kontroll kan förenklat uttryckas med det engelska ”to be in
control”, d.v.s. att ha kontroll över utvecklingen inom verksamhet och ekonomi i förhållande
till fastställda målsättningar. Denna tolkning och vedertagna definition innebär att intern
styrning och kontroll handlar om nämndernas kontroll över bl a att:
•
•
•
•

Fullmäktiges fastställda mål om verksamhet och ekonomi uppfylls.
Lagar, bestämmelser och överenskommelser om verksamhet och ekonomi följs.
Kommunens tillgångar tryggas.
Resurser används i enlighet med tagna beslut.

Förutsättningar för att uppnå en god intern styrning och kontroll över både ekonomi och
verksamhet är bl a att det finns tydliga finansiella mål och verksamhetsmål samt utvecklade
rutiner för uppföljning och rapportering. Vidare är det viktigt med en tydlig organisation och
ansvarsfördelning, god kommunikation inom organisationen samt att personalen har
tillräcklig kunskap inom området.
Ordning och reda genom god intern styrning och kontroll har följande fem kännetecken:
1.

2.
3.

4.
5.

Det handlar om frågor för att uppnå målen med verksamheten. Ju tydligare målen är
beskrivna, desto lättare är det att fokusera på vad den interna styrningen och kontrollen
ska säkerställa.
Det handlar alltså om att hantera risker för att målen inte ska uppnås, dvs händelser
eller aktiviteter som förhindrar organisationen att uppnå sina mål.
En god intern styrning och kontroll fokuserar på att hantera de väsentligaste riskerna för
att målen inte uppnås. För att få fram dessa risker måste vi ha sätt att värdera olika
risker mot varandra.
Sektor-/verksamhetsledningens aktiva stöd och engagemang för intern styrning och
kontroll är en nödvändig faktor för att man ska bli framgångsrik i detta arbete.
En god intern styrning och kontroll kännetecknas av att åtgärder och kontroller införs för
att hantera identifierade risker.
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Detta kan illustreras på följande sätt.
Åtgärder och kontroller

Riskbaserat

Målstyrt

Ledningsdrivet

Intern styrning och kontroll blir synlig genom åtgärder och kontroller, men drivs på genom riskbasering, målstyrning och tryck från ledningen.
Med intern styrning och kontroll menas sektorns organisation, rutiner och system som bland
annat syftar till att
• vårda det kommunala varumärket,
• trygga kommunens/sektorns tillgångar, förhindra förluster,
• säkerställa att lagar, bestämmelser, överenskommelser följs,
• minimera risker, säkra system och rutiner,
• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra,
• säkra en rättvisande redovisning,
• öka sektorns effektivitet, samt
• skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar.
I begreppet intern styrning och kontroll ingår också att bevaka att fastställda styrdokument följs.
Exempel på styrdokument är:
• Kommunövergripande styrdokument
• Sektor-/verksamhetsgemensamma styrdokument och regler
• Reglementen
• Delegationsordningar
• Måldokument och budget

3. Riktlinjer för den interna styrningen och kontrollen i nämnderna
3.1 COSO-modellens ramverk för intern styrning och kontroll
I Ale ska från 2014 den interna styrningen och kontrollen ske enligt COSO-modellen utifrån en
risk- och väsentlighetsbedömning av verksamhetens kritiska processer kopplat till modellens 5
komponenter och de tre perspektiven (se nedan).
COSO är ett etablerat ramverk för god intern styrning och kontroll. Intern kontroll definieras som
en process som påverkas av styrelse, ledning och annan personal och som utformats för att ge en
rimlig försäkran om att enheterna mål uppnås genom följande perspektiv.
•
•

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
Tillförlitlig finansiell rapportering.
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•

Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt övriga styrdokument och beslut.

Värderingen av styrning och ledning, enligt COSO, är att den är adekvat om
•
•
•

Ledningen får kunskap om vilken grad verksamhetens mål uppnåtts.
Den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.
Gällande lagar och förordningar m fl styrdokument följs.

Utvärderingen utgår enligt COSO från fem komponenter (beståndsdelar), nämligen
•
•
•
•
•

Kontrollmiljön
Riskvärdering
Kontrollaktiviteter
Information och kommunikation
Övervakning inklusive uppföljning och utvärdering

COSO-kuben

6

3.2 COSO-modellens komponenter
3.2.1 Kontrollmiljön
Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess
medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter för intern styrning och kontroll och
erbjuder ordning och struktur. Faktorer inom kontrollmiljön innefattar integritet, etiska värden,
kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sättet på
vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter, organiserar och utvecklar dess medarbetare
samt den uppmärksamhet och vägledning som styrelsen ger.
3.2.2 Riskvärdering
Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste värderas.
En förutsättning för riskvärderingen är etablerandet av mål knutna till olika nivåer och som är
internt logiska. Riskvärderingen är identifieringen och analysen av relevanta risker för att uppnå
målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska hanteras. Eftersom ekonomiska,
regleringsspecifika och verksamhetsmässiga villkor kommer att förändras, behövs mekanismer
för att identifiera och hantera de särskilda risker som förknippade med förändring.
3.2.3 Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv
genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker för
att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteter äger rum inom hela organisationen, på
alla nivåer och i alla funktioner. De innefattar en rad aktiviteter av olika slag såsom godkännanden, attester, verifikationer, avstämningar, genomgångar av verksamhetens resultat,
säkrandet av tillgångarna samt åtskillnad av tjänsteroller och uppgifter.
3.2.4 Information och kommunikation
Relevant information måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och inom en
sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter. Informationssystem genererar rapporter
som innehåller verksamhetsmässig och finansiell information samt uppgifter om regelefterlevnaden som gör det möjligt att driva och styra organisationens verksamhet. Det handlar
inte bara om internt genererade data, utan även om information om yttre händelser, aktiviteter
och villkor som är nödvändiga för välgrundade beslut och extern rapportering. Effektiv
kommunikation måste även förekomma i en vidare bemärkelse och flöda nedåt, uppåt och över
hela organisationen.
3.2.5 Övervakning inklusive uppföljning och utvärdering
Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process som
bestämmer kvalitén på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande
övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa.
Löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar äger rum under verksamhetens gång. Det
inkluderar normala lednings- och övervakningsaktiviteter och andra åtgärder som personalen
vidtar när de utför sina arbetsuppgifter. Omfattningen och frekvensen av separata utvärderingar
beror i första hand på en värdering av risker och effektiviteten i rutinerna för de löpande
övervakningsåtgärderna och uppföljningarna.
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3.3 Arbete enligt COSO-modellens komponenter
Alla fem komponenterna är väsentliga för att den interna styrningen och kontrollen ska vara
effektiv och beskrivs nedan lite mer i detalj.
3.3.1 Utvärdering av kontrollmiljön
Som ett första steg i att skapa en effektiv inre styrning och kontroll bör verksamheten säkerställa
en väl fungerande kontrollmiljö. Kontrollmiljön utgör det sammanhang som den interna
kontrollen verkar inom och kan avse både formella, t ex lagar och andra regelverk, samt
infomella faktorer, t ex kultur och ledarskap.
Kontrollmiljön kan beskrivas utifrån följande frågeställningar:
• Hur påverkar organsiationskulturen den interna styrningen och kontrollen?
• Vilka signaler mottar medarbetarna från ledningen om risk och kontroll?
• Hur ser ansvarsfördelnignen ut för utvärdering och övervakning av den interna kontrollen?
Exempel på övergripande kontroller:
• Finns det övergripande styrmodeller samt mål och strategier?
• Är organisation/roller och ansvar samt resursfördelning fastslaget?
• Finns övergripande policys och riktlinjer för styrning?
• Finns stöd för kompetensförsörjning och kompetensutveckling?
• Finns en fastställd och kommunicerad intern kontrollplan på plats?
3.3.2 Riskbedömning i verksamheten
När en väl fungerande kontrollmiljö finns på plats och innan väsentliga kontroller väljs ut bör
verksamheten genomföra en detaljerad riskanalys. Riskbedömningen bör beakta hur
väsentliga identifierade risker är och även sannolikheten för att risken inträffar.
Riskbedömning kan beskrivas utifrån följande frågeställningar:
• Hur kan ledningen förlita sig på att risker identifieras och värderas på ett enhetligt och
riktigt sätt genom hela organisationen?
Exempel övergripande kontroller:
• Har en dokumenterad riskanalys gjorts av verksamheten?
• Är den interna kontrollplanen tydligt kopplad till den framtagna riskanalysen?
3.3.3 Kontrollaktiviteter
När en riskbedömning finns på plats bör verksamheten utvärdera vilka väsentliga kontrollaktiviteter som är tillämpliga. Kontrollaktiviteterna bör bestämmas utifrån den riskanalys
som gjorts och hänsyn bör även tas till väsentlighet och sannolikhet.
Kontrollaktiviteter kan beskrivas utifrån följande frågeställningar:
• Hur kan ledningen försäkra sig om att lämpliga kontrollaktiviteter utförs i tid, av rätt
personer samt att dessa dokumenteras vid behov?
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Exempel övergripande kontroller:
• Beaktas den operationella verksamheten?
• Beaktas lagar och förordningar?
• Beaktas finansiell rapportering?
• Beaktas generella IT-kontroller?
• Inkluderar intern kontrollplanen väsentliga och relevanta kontroller?
3.3.4 Information och kommunikationsvägar
En väsentlig komponent då den interna kontrollplanen är på plats är väl fungerande
informations- och kommunikationsvägar. Olika typer av information behövs inom olika delar
av organisationen för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll. Det är även av
stor vikt att väsentlig information når de som är förtroendevalda för att dessa skall kunna
fatta beslut på rimliga grunder.
Information och kommunikationsvägar kan beskrivas utifrån följande frågeställningar:
• Hur säkerställs att rätt information når rätt personer i rätt tid?
• Hur kan ledningen informera sig om att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt?
Exempel övergripande kontroller:
• Finns policys och riktlinjer för intern/extern kommunikation?
• Är den interna kontrollplanen känd och tillgänglig samt kommunicerad inom
organisationen?
3.3.5 Övervakning inklusive uppföljning och utvärdering
För att säkerställa att löpande utvärderingar och förbättringar ständigt sker är det av vikt att
verksamheten har ett fungerande uppföljningssystem. Vid identifierade brister behöver även
rutiner finnas på plats för att dessa ska hanteras effektivt och att ändamålsenliga åtgärder
sätts in.
Uppföljning kan beskrivas utifrån följande frågeställningar:
• Sker utvärderingar och ständiga förbättringar?
• Hur sker löpande och särskild uppföljning?
• Hur hanteras signaler om brister i internkontrollsystemet?
Exempel övergripande kontroller:
• Finns ett utarbetat system för uppföljning och övervakning?
• Utförs uppföljning av resultat från testning enligt framtagen intern kontrollplan?
• Finns ett utarbetat system för överträdelser och åtgärdsplaner?

4. Ansvar i den interna styrningen och kontrollen
Fullmäktige anger mål och ramar för nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen utarbetar
gemensamma styrdokument i kommunövergripande frågor. Respektive nämnd har sedan
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ansvaret för att utarbeta tillämpningsregler och anvisningar inom sin verksamhet. För att tala om
god intern styrning och kontroll är det sedan mycket viktigt att det finns en fungerande
uppföljning. Detta ömsesidiga utbyte av information kan kallas den interna kontrollkedjan.
Nämndernas ansvar är att
• ansvara för den interna styrningen och kontrollen ,
• följa kommunövergripande styrdokument inom nämndens ansvarsområden,
• upprätta nämndspecifika regler som behövs för en god intern styrning och kontroll,
• årligen upprätta och anta en plan för den interna styrningen och kontrollen, samt
• rapportera resultat av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Sektorchefs ansvarar för
• att sektorspecifika regler och anvisningar utformas så att en god intern styrning och kontroll
kan upprätthållas, samt
• att löpande rapportera till nämnden hur den interna styrningen och kontrollen fungerar.
Verksamhets- och enhetschefers ansvar
• se till att antagna styrdokument, regler och anvisningar följs,
• informera sina chefer respektive medarbetare, samt
• verka för att arbetsmetoder används som bidrar till en god intern styrning och kontroll.
Alla anställda har en skyldighet att omedelbart rapportera fel och brister i den interna styrningen
och kontrollen till närmast överordnad, som i sin tur är skyldig att rapportera vidare uppåt i
organisationen.
Revisorernas ansvar är
• att pröva om den styrning och kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig,
• att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt,
• att pröva om räkenskaperna är rättvisande, samt
• att i samband med den årliga revisionsberättelsen lämna redovisning till kommunfullmäktige
om hur den interna kontrollen fungerar.

5. Plan för intern styrning och kontroll
För den interna styrningen och kontrollen ska nämnderna och kommunstyrelsen årligen i
samband med antagande av nämndplan med budget, eller senast i december, för
nästkommande år upprätta och fastställa plan för granskning/uppföljning av den interna
styrningen och kontrollen.
Av planen ska framgå:
• Vilken tidsperiod granskningen avser
• Vad som ska granskas under året – kontrollområde
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•
•
•
•
•
•
•

Vilka stadgar, reglementen, regler, rutiner eller policys som berörs – dokument
Vilka moment som ska granskas under året – kontrollmoment
Vem som är ansvarig för granskningen – kontrollansvar
Vilken metod som ska användas för granskningen – metod
Med vilken tidsintervall granskningen ska ske under året – frekvens
Vem granskningen ska rapporteras till – rapportering
Graden av risk avseende granskat moment – risk.

Planens rubriker:
Kontrollområde, här anges den rutin, det system eller det mål som under perioden ska
granskas.
Dokument, här anges vilka stadgar, reglementen, policys eller regler som kontrollmomentet
berör och kan hänvisa till.
Kontrollmoment, här anges den del i angivet kontrollområde som under perioden ska
granskas.
Kontrollansvar, här anges den verksamhet/enhet som är ansvarig för att angivna kontroller
genomförs under perioden.
Metod, här anges den metod med vilken kontrollen ska genomföras; stickprov alternativt
komplett genomgång.
Frekvens, här anges hur ofta kontrollen ska utföras under perioden.
Rapportering, här anges vem kontrollansvarig verksamhet/enhet ska rapportera till.
Risk, här anges huruvida graden av risk avseende granskat kontrollmoment är låg, måttlig
eller hög.
Exempel på vad som ger en god intern kontroll:
• Riktlinjer för verksamheten
• Ansvars-och befogenhetsfördelning
• Regler för attest
• Rutinbeskrivningar
• Regler för ekonomistyrning
• Verksamhets- och måluppföljning
• Budgetuppföljning
• Inventeringar av tillgångar och lividitet
• Kravrutiner
• Personaladministrativa rutiner
• Taxetillämpning
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•
•
•
•

Behörighetsregler i IT-system
Riktlinjer IT-säkerhet
Diarierutiner och regler för posthantering
Arkvirutiner

6. Uppföljning
Nämndernas uppföljning av sina interna planer för styrning och kontroll redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten och årsredovisningen.
Nämnderna bestämmer själva vid vilka tillfällen de vill ha uppföljning. För att uppföljningskedjan
inte ska brista måste det finnas ett väl utvecklat rapporteringssystem mellan de olika nivåerna,
från verksamhetsnivå upp till fullmäktige. Rapporteringen ska vara kort, enkel och ändamålsenlig.
För att kunna säkerställa att den interna styrningen och kontrollen fungerar krävs
kontinuerlig uppföljning. Kommunstyrelsen är ansvarig för att årligen granska innevarande
års interna planer för styrning och kontroll. Detta ska ske senast i december månad.
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Bilaga 1:
En första lägesbild - COSO: s fem komponenter med indelning i sjutton faktorer
Om de brister man vill åt inte är helt uppenbara och tydliga kan man inleda med att bedöma det
aktuella läget för den interna styrningen och kontrollen i organisationen. För att täcka in de
väsentligaste aspekterna kan man använda sig av COSO: s perspektiv och de fem komponenterna.
Modellen kan med fördel användas i mötet med en grupp för ett arbetsområde eller för en
process. Uppgiften för gruppen är att försöka enas om ett omdöme för de olika påstående som
finns i rutorna. Påståendena är grupperade så att de ska belysa läget i de fem komponenterna för
det område/process som ska bedömas. Modellen bygger på egenanalys av styrkor och
svagheter.
COSO: s fem komponenter med indelning i sjutton faktorer
Färglägg/bedöm varje ruta från Bra = grön till dålig = rött
Kontrollmiljö

Riskbedömning

Kontrollaktiviteter

Information och
kommunikation

Övervakning,
uppföljning,
utvärdering

Integritet och
etiska värden

Kommunens
och sektorns
mål
Aktivitets- och
processmål
God
beskrivning av
riskerna
Förändrad
verksamhet
och risker

Utformning
och funktionalitet

Information

Löpande
uppföljningar

Kommunikation

Separata
uppföljningar
Rapportering av
avvikelser

Kompetenskrav
Nämnden

Ledningens
filosofi och
ledarstruktur
Organisationsstruktur
Ansvar
och
befogenheter
Personalpolicy
och regelverk
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Bilaga 2
Exempel på anpassad bedömning för ett verksamhetsområde eller för en process
Modellen kan med fördel användas för bedömning av ett verksamhetsområde eller en process.
Uppgiften är att försöka enas om ett omdöme för de olika påstående som finns i rutorna.
Modellen bygger på egenanalys av styrkor och svagheter.
Färglägg/bedöm varje ruta från Bra = grön till dålig = rött

Kontrollmiljö

Riskbedömning

Kontrollaktiviteter

Information och
kommunikation

Övervakning,
uppföljning,
utvärdering

Tydlig ledning
visar vägen

Risker kopplas till
målen

Information når
berörda

Genomtänkt
system fungerar

Effektiv
arbetsstruktur

Berörda förstår
riskhantering

Kompetens
Tydliga krav

Oönskade lägen
klarlagda

Bra
koppling
kontrollrisk
Förståelse
för kontrollbehov
Dokument
om
kontroller

Kommunikation
uppåt, nedåt och
sidledes
IT-stödet utnyttjas
väl

Systemet är
integrerat i
organisationen
Avvikelser
upptäcks och
korrigeras

Ansvar och
befogenheter
utklarade

Viktigaste risker
klarlagda

Ledningen
vill diskutera
risker
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Bilaga 3:
Med en bild av aktuella styrkor och svagheter i den interna styrningen och kontrollen har man en
bra grund för att gå vidare. Samtidigt kan det vara bra att se analysen av styrkor och svagheter i
relation till en slags skala för organisationens mognadsgrad när det gäller intern styrning och
kontroll.
Nedan redovisa en enkel sådan skala:
Utgå alltid från organisationens mognadsgrad i sin helhet vid utvärderingar före och efter en
förändring.
Opålitlig
Oförutsägbar
miljö,
kontroller
saknas eller
fungerar inte

Informell
Kontroller finns,
fungerar ofta,
bristande
dokumentation,
personberoende

Standardiserad
Kontroller finns,
fungerar ofta,
är dokumenterade, avvikelser
upptäcks för
sent

Övervakad
Standardiserade
kontroller,
regelbunden test
av utformning
och tillämpning,
ledningen
informerad

Optimerad
Standardiserade
kontroller,
regelbundna
tester,
integrerad i
verksamheten,
ledningen
övervakar
i realtid,
fortlöpande
förbättringar

Indelningen i ”fem mognadsfaser” blir utgångspunkten för att översiktligt bedöma var den egna
organisationen befinner. Det blir troligtvis en ganska grov bedömning initialt. Men med ett lite
längre perspektiv (1-3 år) kan bedömningen bli utgångspunkt för en måldiskussion och beslut om
vilka förändringar som behövs för att utveckla organisationens mognad när det gäller intern
styrning och kontroll.
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Inledning
Intern kontroll handlar om styrning och dess effektivitet. Styrning utövas i olika processer såsom
planering, samordning/genomförande och rapportering i form av uppföljning/utvärdering.
Dessa processer består i sin tur av en mängd delprocesser. Intern kontroll innebär ytterst att
säkerställa att dessa fungerar på ett sätt som ger förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet.
Det är viktigt att de interna kontrollsystemen måste kunna integreras i den ordinarie
organisationen och dess processer. I annat fall kommer kostnaderna för intern kontroll att bli
oproportionerligt höga.
I kommunallagen finns flera paragrafer vilka syftar på intern kontroll;
• KL 8:1: ”Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet…..” God ekonomisk hushållning innebär bl. a den balans som långsiktigt
skall finnas mellan nämndernas löpande intäkter och kostnader, att vederlag från
försäljning av anläggningstillgångar antingen investeras i nya anläggningstillgångar eller
används till amortering av långfristiga skulder samt att inte finansiera löpande
driftkostnader med lån.
• KL 6:1: ”Styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens eller
landstingens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet”
• KL 6:7: ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt
att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Definition och syfte
Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen
uppfylls. Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl den politiska
ledningen som den professionella och omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till
att styra ekonomin och verksamheten. Med styrning avses planering, samordning/ledning,
uppföljning och kontroll. En god intern kontroll kännetecknas av följande:
•

Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning.
En viktig del i den interna kontrollen är att säkerställa en ändamålsenlig verksamhets- och
ekonomistyrning genom en väl fungerande planerings- och uppföljningsprocess. Detta
förutsätter att styrande dokument såsom flerårsplaner, årsbudget och
uppföljningsrapporter utformas så att de stödjer både förtroendevalda och tjänstemän.
Organisationen måste ha god kunskap om styrprocessen, vilken ska vara väl
dokumenterad och inaktuella styrdokument ska utgallras.
• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om
verksamheten
Redovisning och övrig information är viktiga som beslutsunderlag och skall därför vara
tillförlitliga och rättvisande
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•

Säkerställande av att lagar, policys, reglementen mm tillämpas.
Förutsättningen för en effektiv verksamhet är att lagstiftning och övriga regler och
styrande dokument följs.
• Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
För att skapa skydd mot förluster av olika slag skall det finnas kontrollrutiner kring
processer och rutiner där pengar (kontanter eller värdehandlingar) och andra
stöldbegärliga tillgångar hanteras. Det skall också finnas rutiner för skydd för kommunens
övriga tillgångar.
• Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel
En väl strukturerad ansvars- och befogenhetsfördelning skall motverka såväl avsiktliga
som oavsiktliga fel.
Intern kontroll omfattar således ett mycket brett område. I området ingår allt, från övergripnade
system för styrning av den kommunala verksamheten till säkra rutiner för exempelvis hantering
av nycklar på ett äldreboende. Utvecklingen går från ett kontrollsystem till ett
riskhanteringssystem som utgör underlag för den strategiska planeringen. Intern kontroll är i hög
grad en ledningsfråga och handlar om:
•
•
•
•

Att ha grepp över både verksamhet och ekonomi
Att styra mot effektivitet
Att ha ordning och reda
Att skapa trygghet

Sammanfattningsvis är syftet med internkontrollen att säkra en effektiv förvaltning och att
undvika att det begås allvarliga fel. En väl fungerande intern kontroll tjänar som ett skydd mot
oberättigade misstankar mot såväl förtroendevalda som tjänstemän.

Organisation och ansvar
Kommunens organisation och fördelningen av ansvaret för kommunens verksamhet regleras i
Kommunallagen:
Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheterna och beslutar om nämndens
organisation och verksamhetsformer. Fullmäktige fastställer även kommunövergripande stadgar
och reglementen, så även kommunens policy för intern kontroll.
Kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamheter. I
detta ligger bl.a. att utforma, granska och revidera riktlinjer och bestämmelser för god intern
kontroll.
Nämnderna ansvarar för att verksamheterna bedrivs enligt de mål och riktlinjer fullmäktige
fastställt. Respektive nämnd ansvarar för internkontrollen inom sin verksamhet. Nämnderna skall
vid behov besluta om nämndsspecifika riktlinjer för intern kontroll.
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Revidering
Policyn för internkontroll gäller tills vidare. Den av kommunfullmäktige fastställda policyn för
internkontroll granskas årligen och revideras vid behov. Kommunstyrelsen ansvarar för att pröva
om kommunfullmäktige skall föreläggas förslag till revidering av policy.

Plan för intern kontroll
För att kunna säkerställa att den interna kontrollen fungerar krävs kontinuerlig uppföljning.
Riktlinjer för uppföljning finns i ”Plan för intern kontroll – Ale kommun”. Kommunstyrelsen är
ansvarig för att årligen granska innevarande års intern kontrollplan samt att fastställa intern
kontrollplanen för kommande verksamhetsår. Detta skall ske senast i december månad.
För att uppnå en god intern kontroll skall detta dokument samt intern kontrollplanen
kommuniceras och implementeras i hela den kommunala organisationen.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.253
Datum: 2021-06-02
Utvecklingsledare Marie Källvik-Nilsson
Kommunstyrelsen

Revidering av riktlinje för styrdokument
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta den reviderande riktlinjen för styrdokument från och med 1
juli 2021.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog i mars 2020 en riktlinje för styrdokument ( KS.2019.398).
Målsättningen med riktlinjen var att klargöra styrdokumentens syfte och innehåll samt
tydliggöra fastställande och publicering.
Det har framkommit ett behov av fler dokument för förvaltningens interna behov, vilka
fastställs av kommunchef eller sektorschef.
Förvaltningen föreslår av den anledningen att aktuell dokumentkategori utvecklas genom att
dokumenttyperna vägledning/anvisning tillkommer samt att ett förtydligande görs avseende
styrdokumentet handbok.
Genom att lägga till fler styrande dokument på förvaltningsnivå skapas bättre förutsättningar
för verksamheterna att vid framtagandet av styrdokument anpassa syftet med dokumentet med
beskrivande rubrik.

Erik Bergman

Marie Källvik Nilsson

Kanslichef

Utvecklingsledare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Riktlinje för styrdokument - förslag på revidering

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Registrator kommunstyrelsen

Ärendet
Kommunstyrelsen antog i mars 2020 en riktlinje för styrdokument ( KS.2019.398).
Målsättningen med riktlinjen var att klargöra styrdokumentens syfte och innehåll samt
tydliggöra fastställande och publicering.
Nedan framkommer nuvarande beslutsnivåer och hierarki mellan de olika styrdokumenten.

Grundläggande styrning - beslutas i kommunfullmäktige
Budget, Taxa, Reglemente, Arbetsordning, Bolagsordning, Stadga
Visionära dokument - beslutas i kommunfullmäktige
Strategi, Policy, Program,
Tillämpande dokument - beslutas i kommunstyrelsen eller nämnd
Plan, Riktlinje, Regler
Dokument som beslutas av kommunchef eller sektorchef
Rutiner, Bestämmelser
Det har framkommit ett behov av fler dokument för förvaltningens interna behov, vilka
fastställs av kommunchef eller sektorschef.
Förvaltningen föreslår av den anledningen att aktuell dokumentkategori utvecklas genom att
dokumenttyperna vägledning/anvisning tillkommer samt ett förtydligande görs avseende
styrdokumentet handbok. Föreslagna ändringar framkommer i bilagan.
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.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
I kommunallagen framgår att en kommun ska ha en budget, en arbetsordning för
kommunfullmäktige samt reglementen för de politiska nämnderna. Samtliga av dessa
styrdokument fastställs av kommunfullmäktige.
Utöver de lagstadgade styrdokument som ska alltid ska finnas, tar varje kommun på eget
initiativ fram styrdokument inom olika områden.
Remissyttrande
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 4 ansvarar kommunstyrelsen bland annat för att "leda
och samordna utformningen för nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen
av hela den kommunala verksamheten ". Utifrån detta har förvaltningen bedömt att det inte
krävs något remissyttrande i ärendet från övriga nämnder.
Beslutets genomförande
I samband med beslut kommer olika roller inom förvaltningen att behöva information, främst
nämndfunktioner samt redaktörer av den digitala arbetsplatsen (DAP).
Rutinen för styrdokument behöver även uppdateras.
Förvaltningens bedömning
Genom att lägga till fler styrande dokument på förvaltningsnivå skapas bättre förutsättningar
för verksamheterna att vid framtagandet av styrdokument anpassa syftet med dokumentet med
beskrivande rubrik.
Beskrivningen för dokumenten rutiner och handböcker respektive vägledning och anvisningar
är gemensamma, och handläggaren bedömer vilken titel på dokumentet som skall brukas
beroende på syftet.
Rutin och handbok
En rutin eller handbok anger hur det löpande arbetet ska utföras.
Dokumenten kan även innehålla metodstöd samt tillvägagångssätt och kan även beskriva hur
verkställighet av politisk fattade beslut ska ske.
Rutiner samt handböcker kan förekomma på lägre organisatorisk nivå, exempelvis rutiner
inom en skola eller ett boende.
Dokument inom kategorin som inte är sektorsövergripande, beslutas inom respektive berörd
organisation efter godkännande av sektorchef.
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Vägledning och anvisning
Vägledning eller anvisning är rådgivande dokument som kan innehålla frågeställningar,
checklistor, hänvisningar samt information om gällande krav.
Målsättning att utgöra ett stöd i det dagliga arbetet. Dokument inom kategorin som inte är
sektorsövergripande, beslutas inom respektive berörd organisation efter godkännande av
sektorchef.
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Riktlinje för styrdokument
Ändrad av kommunstyrelsen den 8 juni 2021 §
Diarienummer KS.2021.253
Ändringen träder i kraft: 1 juli 2021

Antagen av kommunstyrelsen:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

2020-03-24 § 56
Kommunstyrelsen
2020-03-27
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
KS2019.398

Ansvarig handläggare

Administrativ chef, Kommunstyrelsen

Riktlinje för styrdokument
Inledning och syfte
Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som
beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet. Tydliga styrdokument är en
viktig förutsättning för styrning och uppföljning inom kommunala verksamheter.
I följande text beskrivs begrepp, hierarki och utformning av Ale kommuns
styrdokument.
Riktlinjen för styrdokument har som syfte att skapa ändamålsenliga styrdokument
som ska vara ett stöd för förvaltningen att ta fram, förstå och tillämpa
styrdokument i kommunens verksamheter. Tydliga och begripliga styrdokument
främjar en effektiv implementering i verksamheten.
Riktlinjernas omfattning
Med styrdokument avses i denna riktlinje, dokument som är styrande i den
kommunala verksamheten och som beslutas av kommunfullmäktige, nämnd eller
förvaltning.
I kommunallagen framgår att en kommun ska ha en budget, en arbetsordning för
kommunfullmäktige samt reglementen för de politiska nämnderna. Samtliga av
dessa styrdokument fastställs av kommunfullmäktige.
Utöver de lagstadgade styrdokument som ska alltid ska finnas, tar varje kommun
på eget initiativ fram styrdokument inom olika områden.

Beslutsnivåer och hierarki
Nedan framkommer beslutsnivåer och hierarki mellan de olika styrdokumenten.
Dokument som berör flera nämnder fastställs av kommunstyrelsen.
Grundläggande styrning
Budget, Taxa, Reglemente, Arbetsordning, Bolagsordning,
Delegeringsordning m.fl.
Visionära dokument - beslutas i kommunfullmäktige
Strategi, Policy, Program,
Tillämpande dokument - beslutas i kommunstyrelsen eller nämnd
Plan, Riktlinje, Regel
Dokument som beslutas av kommunchef eller sektorchef
Rutin/Handbok, Bestämmelse, Vägledningar/ Anvisningar

Grundläggande styrning
Utöver kommunallag och andra författningar finns det ett kommunalt regelverk
som styr och reglerar den kommunala verksamheten. Den grundläggande
styrningen regleras i lag och över den terminologin och strukturen kan
kommunen inte råda.
Den kommunala författningssamlingen innehåller föreskrifter i form av
arbetsordningar, reglementen, delegationsordningar, bolagsordningar,
ägardirektiv, föreskrifter samt taxor och avgifter.
Föreskrifter är detaljerade inom vissa sakområden, bindande och grundar sig på 1
kap. 3 § kommunallagen, som hänvisar vidare till normgivningsmakten enligt
regeringsformen.

Visionära styrdokument - Fastställs av
kommunfullmäktige
Aktiverande styrdokument anger händelser som kommunen vill åstadkomma
genom egna initiativ och ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt.
I dessa dokument anges vad som ska göras och vad som ska uppnås.
Strategi
Strategin är det mest övergripande av de visionära dokumenten. Strategin pekar ut
långsiktiga mål, inriktningar och övergripande handlingssätt men går inte in på
hur kommunen praktiskt ska agera.
Policy
En policy är en övergripande, kortfattad, avsiktsförklaring som beskriver
kommunens grundläggande hållning, värderingar och vägledande principer inom
antingen all kommunal verksamhet eller inom ett avgränsat område.
Program
Ett program kan betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller
verksamhetsmässigt. Programmet talar om vad som ska uppnås och vilka metoder
som ska användas. Programmet kan följas av en eller flera mer detaljerande planer
i samma ämne. Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller utförande,
utan kan till exempel ange alternativ att ta ställning till i plandokument eller i
verkställighet. Programmet anger inte heller några detaljerade tidsplaner.

Tillämpande styrdokument - Fastställs i
kommunstyrelsen eller av nämnd
Genomförande styrdokument klargör kommunens förhållningssätt till något, eller
beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om vad som
ska göras, och mer om hur det ska göras. Dessa styrdokument siktar inte framåt
på samma vis som visionära styrdokument, utan ska mer genomsyra den
pågående verksamheten.
Plan
Planen ska svara på frågorna vad, vem, när och hur. Ansvar och tidsplan ska
framkomma. Planen ska även innehålla innehåller konkreta, uppföljningsbara
åtgärder, vilka prioriteringar som ska ske samt de ekonomiska konsekvenserna av
att genomföra åtgärderna. En plan bör vara kopplad till ett visionärt
styrdokument.
Riktlinjer
Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras eller förtydliga
hur lagar ska tillämpas/efterlevas. De kan till exempel ange åtgärder och
tillvägagångssätt och sätta gränser för omfattningen. Riktlinjer kan också vara
inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt. Om riktlinjen är
kommunövergripande ska den alltid fastställas av kommunstyrelsen
Regler
Regler anger tydliga gränser för kommunens agerande och ange vad som är tillåtet
och vad som inte är tillåtet. Regler ska vara tydliga och inte innehålla
formuleringar som öppnar upp för olika tolkningar. Då regler är den mest
konkreta formen av politiskt beslutat styrdokument, så ska de koncentrera sig på
utförandet.

Dokument som beslutas av kommunchef
eller sektorchef
Rutin och handbok
En rutin eller handbok anger hur det löpande arbetet ska utföras.
Dokumenten kan även innehålla metodstöd samt tillvägagångssätt och kan
även beskriva hur verkställighet av politisk fattade beslut ska ske.
Rutiner samt handböcker kan förekomma på lägre organisatorisk nivå,
exempelvis rutiner inom en skola eller ett boende.
Dokument inom kategorin som inte är sektorsövergripande, beslutas inom
respektive berörd organisation efter godkännande av sektorchef

Bestämmelser
Syftet med bestämmelser är att ange gränser för verksamhetens handlande eller
mer exakta handlingssätt. I vissa fall kan en bestämmelse innebära ett förbud
emot ett visst handlande. Bestämmelser kan också beskriva en fastställd
organisation med ett visst syfte, personal m.m.
Vägledning och anvisning
Vägledning eller anvisning är rådgivande dokument som kan innehålla
frågeställningar, checklistor, hänvisningar samt information om gällande krav.
Målsättning att utgöra ett stöd i det dagliga arbetet. Dokument inom kategorin
som inte är sektorsövergripande, beslutas inom respektive berörd organisation
efter godkännande av sektorchef.

Revidering och upphävande
Redaktionella revideringar
Administrativ chef på kommunstyrelsen har rätt att besluta om redaktionella
revideringar av ett styrdokument. Här avses exempelvis revidering utifrån
förändrad lagstiftning, förändrade titlar eller förändrad intern organisation i
kommunen.
Revideringar av övergripande karaktär eller principiell beskaffenhet
Revideringar som inte är av redaktionell karaktär enligt ovan kräver ett beslut i
den ursprungliga beslutsinstansen.
Upphävande
Ett styrdokument ska upphävas om det ersatts av ett nytt styrdokument eller om
det inte längre är tillämpligt.

Publicering och dokumentansvarig
Kommunens styrdokument som är antagna politiskt ska finnas publicerade på
kommunens externa webbplats, Ale.se
Styrdokument som antagits av kommun- eller sektorchef publiceras på den
digitala arbetsplatsen (DAP).
I varje styrdokument ska det finnas angivet vilket politiskt organ som fattat beslut
om dokumentet och vilken sektor som är ansvarig.
Till varje dokument ska en dokumentansvarig utses. Dokumentansvarig ansvarar
för att styrdokumentet kommuniceras och att det löpande följs upp och revideras
vid behov.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-HR.2021.272
Datum: 2021-06-02
HR-specialist Linnéa Eskilsson Almqvist
Kommunstyrelsen

Riktlinje kompetensförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för kompetensförsörjning.
Sammanfattning
Riktlinjen har skrivits fram i syfte att tydliggöra kommunens målsättning gällande hur både
chefer, medarbetare och HR ska samverka i kompetensförsörjningsarbetet. Den tydliggör
kommunens definition av begreppet kompetens och hur hela organisationen förväntas arbeta
med kompetensförsörjning.
Genom en tydlig riktlinje skapas förutsättning för att Ale nu och på sikt stärker sitt
arbetsgivarvarumärke och tydliggör vikten av att arbeta med frågan.
Den synliggör vikten av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning. Riktlinjen beskriver
vidare att kommunen och respektive sektor regelbundet ska arbeta med att upprätta och
revidera en tydlig plan för kompetensförsörjning och att denna ska göras med hänsyn till hela
kompetensförsörjningscykeln vilket innebär att arbeta med frågorna; attrahera, rekrytera,
introducera, utveckla, motivera och avveckla.
Varje verksamhet ska strategiskt arbeta och medverka till att:




Personalen väljer att arbeta kvar och rekommenderar andra att söka arbete hos oss
Utveckla befintlig personal och arbetsprocesser
Nyrekryteringar, inklusive förmågan att tillvarata andra kompetenser och andra
grupper än de man normalt rekryterar.

Malin Olsson

Linnéa Eskilsson Almqvist

HR-chef

HR-specialist

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(3)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Riktlinje kompetensförsörjning
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Linnéa Eskilsson Almqvist, HR-specialist
För kännedom:

Malin Olsson, HR-chef

Ärendet
Ale kommun har precis som flera kommuner runt om i landet svårt att inom vissa grupper
rekrytera medarbetare med rätt kompetens och samtidigt haft en hög personalomsättningen
inom vissa yrkesgrupper.
Ale kommun behöver också arbeta med att öka sin attraktivitet som arbetsgivare för både
befintliga och potentiella medarbetare. Som medarbetare i Ale kommun skall man känna
stolthet över sina arbetsuppgifter och på det sättet kunna marknadsföra Ale som en god
arbetsgivare.
Riktlinjen syftar till att främja ett strategiskt och hållbart arbete med kompetensförsörjning.
Att göra detta kommer gynna Ale i de utmaningar som beskrivits ovan.
Ekonomisk bedömning
Förslaget kan påverka ekonomiska ställningstaganden på sikt genom arbetet med
kompetensförsörjningsplanerna. Däremot bedöms fördelarna med ett långsiktigt och hållbart
kompetensförsörjningsarbete även bidra till lägre personalomsättning och i och med det
mindre omkostnader gällande exempelvis introduktion och rekrytering vilket innebär att
förslaget kan ses som kostnadsneutralt.
Invånarperspektiv
Ale kommuns huvuduppdrag är rollen som tjänsteleverantör till kommunens invånare. En av
förutsättningarna för att kunna upprätthålla en relevant verksamhet är kompetensförsörjning.
Verksamheternas kvalitet är beroende av kompetenta medarbetare och en bemanning som
möjliggör att leverera tjänster i form av utbildning, omvårdnad, myndighetsutövning med
mera.
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Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Riktlinjen blir gällande under arbetsgivarpolicyn, vilken kan kvarstå i nuvarande form vilket
gör att detta inte ses tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
För implementering av den nya riktlinjen ansvarar sektor kommunstyrelsen, avdelningen HR.
Förvaltningens bedömning
Riktlinjen syftar till att främja ett strategiskt och hållbart arbete med kompetensförsörjning.
Att anta riktlinjen kommer att bidra till en tydlighet gällande kommunens målsättning och på
sikt bidra till att kommunen kan kompetensförsörja sina verksamheter.
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Riktlinje för kompetensförsörjning

Antagen av xxxxx:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

datum § XX
xxxxxx
2020-XX-XX
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
XXXX

Ansvarig handläggare

HR-specialist - Linnéa Eskilsson Almqvist, Kommunstyrelsen

Riktlinje Kompetensförsörjning
Riktlinjen tydliggör kommunens definition av begreppet kompetens och hur hela organisationen
förväntas arbeta med kompetensförsörjning
Definition

Kompetens är:


Kunskap
o



Förmåga
o



Kunskap beskriver individens teoretiska och praktiska kunskaper, som förvärvats genom
utbildning och erfarenheter
Förmåga beskriver individens kapacitet att omsätta kunskaper till praktiskt arbete på det sätt som
verksamheten kräver.

Motivation
o

Motivation är individens vilja att använda sin kunskap och förmåga för att lösa en uppgift och nå
uppsatta mål.

Kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning innebär att arbeta proaktivt, långsiktigt och strukturerat. Det
kräver medvetenhet genom analys, samordning av processer och tydliga aktiviteter. Kommunen
och respektive sektor ska regelbundet arbeta med att upprätta och revidera en tydlig plan för
kompetensförsörjningen. Detta för att säkerställa att rätt kompetens i rätt mängd finns säkerställd,
nu och framtiden, för att nå verksamhetens mål. I ska hänsyn till hela
kompetensförsörjningscykeln tas vilket innebär att arbeta med frågorna; attrahera, rekrytera,
introducera, utveckla, motivera och avveckla.
Varje verksamhet ska strategiskt arbeta och medverka till att:




Personalen väljer att arbeta kvar och rekommenderar andra att söka arbete hos oss
Utveckla befintlig personal och arbetsprocesser
Nyrekryteringar, inklusive förmågan att tillvarata andra kompetenser och andra grupper
än de man normalt rekryterar.

Kompetensförsörjningsarbetet på olika nivåer:

Hela kommunen
Kommungemensam kompetensförsörjningsplan. Utgår från mål och uppdrag samt sammanställer
sektorernas kompetensförsörjningsutmaningar.
Sektor
Sektorns kompetensförsörjningsplan. Den samlade kompetens som krävs för att nå sektorns mål
utgörs av enheternas samlade kompetens samt det gemensamma kompetensbehovet.
Enhetsnivå
Den samlade kompetensen som krävs för att nå enhetens mål, vilket utgörs av varje
medarbetares individuella kompetens.

Medarbetare
Medarbetarens kompetens och utvecklingsmöjligheter. Skapas i dialog mellan chef och
medarbetare, utifrån enhetens mål, i medarbetarsamtal och konkretiseras i den individuella måloch utvecklingsplanen.
Ansvar inom kompetensförsörjningsarbetet

Chef
Ska arbeta långsiktigt med att leda och driva kompetensförsörjningsarbetet i den egna
verksamheten. Ansvarar för att uppmuntra och ge medarbetarna möjlighet till
kompetensutveckling, behov ska tas upp i samband med medarbetarsamtalet. Arbeta strukturerat
och i enlighet med vår rekryteringsrutin vid nyanställningar.
Medarbetare

Ansvarar för att vara delaktig i den egna såväl som i verksamhetens utveckling.

HR
Ansvarig processägare för det kommunövergripande kompetensförsörjningsarbetet vilket innebär
arbetssätt och ställningstagande inom kompetensförsörjningsområdet. Ansvarar för stöd och
utveckling i kompetensförsörjningsarbetet. Stödet omfattas av denna riktlinje, metodmaterial för
kartläggning samt omvärldsbevakning. Löpande uppföljning och upprättandet av
kommunövergripande kompetenssörjningsplan.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.151
Datum: 2021-05-06
Koordinator Bodil Ahnoff
Kommunstyrelsen

Återrapportering av laddinfrastrukturprogram
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse laddinfrastrukturprogrammet återrapporterat och avslutat.
Sammanfattning
Ale kommun har ett laddinfrastrukturprogram med aktivitetsplan och utbyggnadsplan för
2017-2019. Utbyggnadsplanen i programmet är delvis uppfyllt och inga ytterligare medel
finns i nuvarande investeringsbudget. Genom programmet har kommunen byggt en
snabbladdstation i Nödinge där man är ensam ägare och en snabbladdstation i Älvängen som
man äger tillsammans med Ale El. Ale El har under 2020 sagt upp avtalet för gemensamt
ägande av snabbladdstationen i Älvängen. Kommunens kostnader för snabbladdstationerna
baserat på utfall 2020 är 80 000 för Nödingestationen och 48 000 för Älvängenstationen
(Kapitalkostnader är inkluderade).
Andra delar av programmet innebär ställningstaganden som inte kräver investeringsmedel
men som gynnar laddinfrastrukturen i kommunen, exempelvis vad vi ska ställa för krav vid
markanvisning. Tillgång och användandet av bland annat elfordon och den laddinfrastruktur
som elfordon kräver, är åtgärder för att kunna minska klimatutsläpp och nå målen i Energioch klimatstrategi 2030. Laddinfrastrukturprogrammet berör publik laddning och
hemmaladdning vid bostäder.

Daniela Ölmunger

Bodil Ahnoff

Avdelningschef

Koordinator hållbar mobilitet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-06
Slutrapport laddinfrastrukturprogram 2021
Laddstationer utfall 2020
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Koordinator hållbar mobilitet
För kännedom:

Avdelningschef SOU
Ärendet
Ett laddinfrastrukturprogram togs fram av kommunstyrelsen 2017-10-12 med följande
beskrivning. Uppdraget stödjer målen i energi- och klimatplanen genom att minska utsläppen
av koldioxid. Laddprogrammet kommer att behöva uppdateras årligen inför kommande
verksamhetsplan med budget, dels för att tekniken för elbilar och laddinfrastruktur utvecklas
snabbt och dels för att lagstiftning kan förväntas förändras.
Laddinfrastrukturprogrammet innehåller en aktivitetsplan och utbyggnadsplan för 2017-2019.
Utbyggnadsplanen i programmet är delvis uppfylld och inga ytterligare medel finns i
nuvarande investeringsbudget. Genom laddinfrastrukturprogrammet har kommunen i
samarbete med Ale El byggt ut laddinfrastruktur för publikt användande i kommunen. Ansvar
för laddinfrastruktursatsningen som en följd av programmet åvilar kommunstyrelsen som i
samarbete med Ale El finansierar två stationer. En av dessa, Nödinge, äger och finansierar
kommunen och den andra, i Älvängen, äger och finansierar kommunen tillsammans med Ale
El. Ale El har under 2020 sagt upp avtalet med kommunen avseende det gemensamma
ägandet av snabbladdstation i Älvängen.
Laddinfrastruktur är ett aktuellt ämne i regionala och nationella beslutsforum. Den snabba
teknikutvecklingen inom elfordonsområdet aktualiserar frågan. Nya regler om
laddmöjligheter vid nybyggnation har kommit under 2021-dessa regler kan man läsa om på
Boverkets hemsida. Nya satsningar regionalt har beslutats i mars 2021 där Västra
Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastuktur. Information om den nya satsningen
finns på Sveriges kommuer och regioners hemsida. Tillgång och användandet av bland annat
elfordon och den laddinfrastruktur som elfordon kräver, är åtgärder för att kunna minska
klimatutsläpp och nå målen i Energi- och klimatstrategi 2030.
Ekonomisk bedömning
Årliga drift, service- och administrationskostnader för de två publika snabbladdstationer
kommunen äger kvarstår så länge de är i kommunens ägo. Utgifterna för snabbladdstationerna
inklusive kapitalkostnader, låg 2020 på 100 tkr per station. Inkomsterna ca 8 000 respektive
20 000 samma år. Avtalet med Ale El om samägande av Älvängenstationen innebär att vi
delar på resultatet. Detta har hittills inte fullföljts från kommunens sida förrän 2020, det vill
säga kommunen har tagit hela förlustkostnaden historiskt.
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Ale El har under 2020 aviserat att man inte har möjlighet att fortsatt äga laddinfrastruktur.
Kommunen behöver därför under 2021 utreda möjligheterna för kommunen att fortsatt äga
och drifta laddinfrastrukturen samt se över vilka andra aktörer som kan ha möjlighet att göra
detta i stället för kommunen. Vidare behöver kommunen utreda vilka tekniska förutsättningar
som numera finns kring laddinfrastruktur för att kunna ta ställning till hur kommunens
åtaganden avseende laddning av elfordon kan hanteras. Sakfrågan i detta ärende,
återrapporteringen av laddinfrastrukturprogrammet har i sig ingen ekonomisk konsekvens. De
insatser som programmet genererat som laddinfrastruktur, har däremot en fortsatt ekonomisk
påverkan.
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.
Beslutets genomförande
När beslut om nuvarande laddinfrastrukturprograms avslutande tagits, tas det bort från
gällande styrdokument och från hemsida.
Förvaltningens bedömning
Eftersom programmets tidsplanering för nybyggnation av laddinfrastruktur löpt ut, bedömer
förvaltningen att programmet bör avslutas i sin nuvarande form.
Hur kommunen framgent ska hantera publik laddinfrastruktur är en fråga förvaltningen
bedömer bör utredas vidare. Kommunens roll i att ansvara för drivmedelslösningar för det
publika, oavsett drivmedelsform, är en fråga som bör undersökas, då kommunen inte ska
konkurrera med den privata sektorn på områden som kan omhändertas inom denna sektor.
Vilken roll kommuner tar beror på, kommunen kan dock ha en betydande roll i att stimulera
utvecklingen av laddinfrastruktur eller annan infrastruktur för drivmedel lokalt. På Sveriges
kommuner och regioners hemsida kan man hämta skriften "Ladda för framtiden laddinfrastruktur för elfordon." Vars syfte är att fungera som ett stöd för kommuner i
utvecklingen av laddinfrastuktur.
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Uppföljning av Ale kommuns Laddinfrastrukturprogram

Sammanfattning
Innevarande Laddinfrastrukturprogram från 2017 innehåller planerad nybyggnation fram till 2019,
förutom ständigt pågående aktiviteter såsom upphandlingspolicy eller råd från energi- och
klimatrådgivare. Mot bakgrund av att programmet är tidssatt tolkar förvaltningen det som att
programmet nu löpt ut och följande.
•

Hur skall kommunens roll i främjandet av infrastruktur i Ale kommun se ut? (Vilka behov har
kommunen själv av publik laddning? Skall kommunen äga laddstationer/laddpunkter för
publik laddning?)

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav 2017 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett laddinfrastrukturprogram
för publika laddstolpar. Ett laddinfrastrukturprogram togs fram av KS 2017-10-12 med ett TU Dnr
KS.2017.124. Såhär formulerades motiveringen och uppföljningen av uppdraget; Uppdraget stödjer
målen i energi- och klimatplanen genom att minska utsläppen av koldioxid. Laddprogrammet
kommer att behöva uppdateras årligen inför kommande verksamhetsplan med budget, dels för att
tekniken för elbilar och laddinfrastruktur utvecklas snabbt och dels för att lagstiftning kan förväntas
förändras. Samråd skedde i juridiska frågor med kommunjurist Klas Holmberg, i teknik med Ale El och
Power Circle, och i övrigt med berörda aktörer i organisationen
Ale kommun har idag ett Laddinfrastrukturprogram med aktivitetsplan och utbyggnadsplan för 20172019. Utbyggnadsplanen i programmet är idag endast delvis uppfyllt och inga ytterligare medel finns
i nuvarande investeringsbudget. Andra delar av programmet innebär ställningstaganden som inte
kräver investeringsmedel men gynnar laddinfrastrukturen, exempelvis vad vi ska ställa för krav vid
markanvisning. Tillgång och användandet av bland annat elfordon och den laddinfrastrukturen som
elfordonen kräver, är åtgärder för att kunna minska klimatutsläppen och nå målen i Energi- och
klimatstrategi 2030. Laddinfrastrukturprogrammet berör publik laddning och hemmaladdning vid
bostäder. Ansvaret för laddning av kommunens fordon är en del av det fordonsansvar som sektor
Service har ansvar för och ingår inte i Laddinfrastrukturprogrammet.
En sammanställning av vad som utförts kopplat till Laddinfrastrukturprogrammet är sammanställt
nedan. En av tre punkter i utbyggnadsplanen är genomförd och ca hälften av aktiviteterna i listan
med aktiviteter.
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Laddinfrastukturprogrammet
Syfte
Syftet med ett program för laddinfrastruktur var att sammanställa behovet av laddinfrastruktur och
föreslå en planering för utbyggnad i Ale kommun.

Hur programmet tagits fram
Kommunfullmäktige gav i uppdrag till Kommunstyrelsen att skapa ett program för publik
laddinfrastruktur i Ale. Dåvarande utvecklingsavdelningen tog fram programmet med stöd av
kommunjurist och med teknikstöd av Ale El och bl.a. PowerCircle. I samband med detta byggdes
2016 den första snabbladdststionen i Älvängen med statliga medel från Klimatklivet.

Löptid
I beslutet om antagande av programmet påpekas behovet av årlig uppdatering. Detta har inte skett.
Föreslagna nybyggnadsaktiviteter sträcker sig från 2017 – 2020, förutom de ständigt återkommande
aktiviteter såsom att; ställa krav på eldrift vid upphandling av transporttjänster som exempelvis
skolskjuts.

Aktiviteter som kommunen bör genomföra för att öka andelen elbilar.
Aktiviteter
Underlätta för hemmaladdning vid
flerbostadshus genom att vid markanvisning
kräva att området förbereds för etablering av
laddinfrastruktur vid nybyggnation.
Informera byggherrar om kommunens
inriktning och om de bidrag som finns att
söka för laddinfrastruktur.
Möjliggöra för hyresgäster (Alebyggen) i
befintligt bostadsbestånd att ladda i
anslutning till hemmet.
Ställa krav på eldrift i upphandling av
kollektivtrafik.

Tidplan enligt
laddinf.prog.
Ständigt
återkommande
Ständigt
återkommande
2017-2019
2017

Ställa krav på eldrift vid upphandling av
transporttjänster som exempelvis skolskjuts.

Ständigt
återkommande

Informera om kommunens ambitioner,
utvecklingen och de samarbeten och bidrag
som finns till företag, fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar.

2017-2018

Bygga besöksplatser till kommunhusen med
laddmöjlighet.

2018

Bygga besöksplatser till andra kommunala
anläggningar med laddmöjlighet.

2018

Vad har hänt?
Har inte gjorts någon
markanvisning sedan
programmet antogs.
Nya regler from mars 2021
Allmän information finns på
ale.se tillfälle om de bidrag som
finns.
Dialog har förts med Alebyggen
som förbereder för laddning i all
nybyggnation
Tillköp gjordes vid senaste
upphandlingen med start 2019.
I Ales kollektivtrafik går idag
fem elbussar
Ej genomfört- dock miljöhänsyn
som första prio. Vissa
transportföretag höga
ambitioner om att bara köra
med fossilfria fordon 2025
Information om bidrag finns på
ale.se och lyfts då och då av
energi- och klimatrådgivaren.
Att informera om kommunens
ambitioner sker återkommande
och kan alltid förbättras.
6st platser förberedda för
laddning finns intill snabbladdstationen på Ale Torg
Laddplatser har byggts vid de
nya förskolorna Svenstorp och
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Bygga vid platser vid längre uppehåll,
exempelvis sportanläggningar, köpcentrum
med mera.

2019

Bygga en snabbladdstation i Nödinge.

2017

Nölbäcken. Lövängen är också
planerat. 4 laddpunkter på
vardera plats.
Ej påbörjat några publika
laddpunkter, däremot vid
nybyggnation av tex. förskolor
för kommunens fordon (?oklart)
Genomfört 2019

Utbyggnadsplan och investeringsbehov för 2017-2019
Laddplats
Snabbladdstation i
Nödinge
Laddplatser i anslutning
till kommunhusen, vid
snabbladdstation på Ale
torg och vid Jennylund.
16 laddpunkter (8
laddstolpar)
Laddplatser vid platser
för längre uppehåll,
exempelvis
sportanläggningar,
köpcentrum med mera

Tidplan
Laddeffekt enligt
laddinf.prog Resurser
400V/50A 2017
600 tkr
230V/32A

2018

500 tkr

230V/32A

2019

500 tkr

Vad har hänt?
Genomfört 2018-19
På Ale torg är det förberett för
semiladdplatser i anslutning
till snabbladdstationen, men
inga är uppförda pga svårighet
att hitta en godtagbar lösning
för betalning
Ej påbörjat. Se ovanstående
tabell.

Resultat
Den första snabbladdstationen byggdes i Älvängen 2016, med i huvudsak statliga medel från
”Klimatklivet”. Snabbladdstationen i Nödinge byggdes under 2018 och togs i bruk i början av 2019. I
samband med byggnationen vid Ale Torg förberedde man för 6st framtida semiladdplatser genom att
dra rör och ledningar, då kostnaden för detta var mycket låg att göra detta samtidigt. Några andra
publika byggnationer har inte gjorts under perioden.
Skrivningarna i programmet är delvis löst hållna, men innehåller också flera specifika aktiviteter.
Exempelvis placering av vissa laddpunker som redan blivit inaktuella. Behov finns att se över
innehållet och utformningen av Laddinfrastrukturprogrammet om man vill gå vidare med att göra
om programmet till en policy eller riktlinjer.
Eftersom det finns frågetecken kring vad som är en kommuns åtagande gällande offentlig laddning
bör denna fråga behandlas tydligare i en revidering. Förvaltningen bedömer att de är en gråzon
juridiskt att driva publika laddstationer.
Nuvarande utformning med specifika aktiviteter och även specifika platser skapar ett behov av att
kontinuerligt revidera programmet.
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Ekonomi
Utgifterna för snabbladdstationerna i form av el-abonnemang, elöverföring, drift och serviceavtal har
legat på drygt 30 000 kr/år 2016-20. Inkomsterna ca 10 000 kr/år. Avtalet med Ale El om samägande
av Älvängenstationen innebär att vi delar på resultatet. Detta har hittills inte fullföljts från
kommunens sida förrän 2020 dvs. kommunen har tagit hela förlustkostnaden historiskt.
Snabbladdstation drift

Älvängen

Ale Torg (klar 1q 2019)

Utgifter (elabonnemang,
service och

2018

20 tkr

1 tkr

2019

42 tkr

66 tkr

förbrukning)

2020

31 tkr

42 tkr

Inkomster

2018

10 tkr

(laddning)

2019

8 tkr

14 tkr

2020

2 tkr

14 tkr

Laddinfrastrukturprogrammet har ytterligare investeringar på ytterligare 1 miljon kr men medel för
detta har inte funnits sedan 2019 i investeringsbudget. Investeringar behöver skjutas till för att
fullfölja nuvarande program. En möjlighet är att revidera de kostnadskrävande delarna av
programmet.Investeringar
Investering
Laddinfrastruktur
investering 7106
År
Budget Utfall
2017 500 000 543 624
1 500
2018
000 106 081
1 000
2019
000 411 015
2020
0
0
3 000
1 060
000
720

Kommentar

Ingen snabbladdstation i Jennylund byggdes
Kvarvarande medel från 2018 flyttades över så total buget
2019 blev 2 393 000 kr

mål – måluppfyllelse
Uppdraget att skapa ett laddinfrastrukturprogram för Ale var att genom att ha en planering för
utbyggnad av publik laddinfrastuktur skulle kommunen vara föregångare och stödja målen i energioch klimatplanen genom att på så sätt bidra till att minska utsläppen av koldioxid.
I de delar av programmet som genomförts har kommunen bidragit till större möjlighet att ladda
elbilar i Ale och därmed underlättat möjligheten till innehav av elbilar.
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Diskussion
Eftersom medel inte avsatts för att fullfölja programmet sedan 2019 och någon översyn eller
revidering inte gjorts, har nybyggnationen utifrån programmets ambitioner avstannat.
Ställningstagande till om programmet skall revideras eller avslutas behövs.
Den framtida laddinfrastrukturen i Sverige är ett ämne som diskuteras och utarbetas planer för, både
på regeringsnivå och i regionerna. Det är tänkbart att det kommer direktiv/riktlinjer för
kommunerna att förhålla sig till.
Till skillnad från många andra kommuner så saknar Ale kommun ett kommunalt energibolag, vilket
har varit framgångsfaktorn i många av de kommuner som har byggt ut laddinfrastrukturen trots svagt
kommersiellt intresse. Ale El som kommunen har ett samverkansavtal med och som varit delägare i
snabbladdstationen i Älvängen, har sagt upp detta avtal (from december 2021) pga ny lagstiftning
som inte tillåter elnätsdistrubutörer att ha ägandeintressen i laddinfrastruktur. Därmed kommer Ale
kommun stå som ensam ägare till de två befintliga snabbladdstationerna i Ale – om inte annan
intressent kommer in.
En annan viktig aspekt är att det råder oklarhet kring vem som får använda laddpunkter utför t.ex
förskolor – skall de bara vara till för kommunens fordon, för personalens privata fordon ellr även för
föräldrars fordon? Löneförmån? Betalningssystem? Likställighetshetsprincipen?
Det är också oklart vem som har ansvaret för att administerera kommunens nuvarande två publika
snabbladdstationer och kommande, samt befintliga laddpunkter vid kommunens anläggningar.

omvärldsbevakning
nytt regelverk
Regleringen som gäller för bygglov inlämnade efter den 10 mars 2021 har beslutats av regeringen i
plan- och byggförordningen (PBF). Kraven är införda för att uppfylla det som följer av EU-direktivet
om byggnaders energiprestanda och innebär i korthet:
•

Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha
ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.

•

Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10 parkeringsplatser i
byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna
och minst en laddningspunkt för elfordon.

•

Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av en byggnad.
Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon - Boverket

Teknikutveckling
Samtidigt som ökande andel elbilar och laddhybrider ökar behovet av fler laddmöjligheter för
privatbilar och godstransporter ökar också fordonens prestanda och möjligheten till längre
körsträckor mellan laddningarna. Nya tekniker med bl.a. ”el-vägar” bekräftar att detta är ett område i
ständig utveckling. 2017 publicerade länsstyrelsen en rapport Laddinfrastruktur för elfordon Strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands län vars syfte var att erbjuda
ett aktuellt planeringsunderlag som pekar ut platser utifrån rapportförfattarens bedömning av behov
för utbyggd snabbladdning, samt principer för placering av destinationsladdare. Fokus är avgränsat
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till publik laddning och hur offentliga aktörer kan vara pådrivande för en utbyggnad genom att lyfta
behovet, upplåta mark och erbjuda samverkanslösningar.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.728c0e316219da8135bfb36/1526067863219/201743.pdf
I rapporten skriver man ”För att möjliggöra en storskalig omställning till elfordon är en utbyggd och
väl fungerande laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer en förutsättning.
Icke-publik laddning av elfordon sker i huvudsak när fordonet står parkerat en längre tid, som vid
hemmet eller arbetsplatsen. Publik laddning i form av snabbladdning eller destinationsladdning utgör
viktiga komplement vid långresor eller när den dagliga körsträckan överstiger bilens räckvidd.”

Regionala målsättningar
Sverige har redan antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland, en viktig
komponent är elektrifiering av transportsektorn. Västsverige ligger – enligt VGR - långt fram i arbetet
men nu ökar Västra Götalandsregionen takten - satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur.
Västra Götalandsregionens pressmeddelande 2021-03-29

INTÄKTER
202001
202004
202005
202006
202007
202008
202009
202010
202011
202012
202012
202012

RV 1038 Fortum O6A2
RV 1772 Fortum laddning
Fortum laddning Q9R6
Fortum B1F1
Fortum G5O4 laddning
Fortum E5R1
Fortum energy
Fortum energy: kreditfaktura
Stripe fortum laddning
Stripe Fortum 4/12
Korr. Stripe Fortum 6/10
Korr. Stripe Fortum 4/9

-666,26
-54,53
-215,82
-178,45
-364,92
-584,84
-2 002,40
-72,00
-2 464,38
-1 759,71
-148,41
-330,16
-8 841,88

DRIFTSKOSTNADER
202002
202003
202004
202005
202006
202007
202008
202009
202010
202011
202012
202012

ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ABB AB *

3 091,98
2 979,54
3 608,90
3 019,29
3 217,62
3 791,15
3 936,09
4 508,74
5 027,25
3 639,13
3 348,76
12 796,25
52 964,70

KAPITALKOSTNADER
202001
202002
202003
202004
202005
202006
202007
202008
202009
202010
202011
202012

Snabbladdstation Älvängen
Snabbladdstation Älvängen
Snabbladdstation Älvängen
Snabbladdstation Älvängen
Snabbladdstation Älvängen
Snabbladdstation Älvängen
Snabbladdstation Älvängen
Snabbladdstation Älvängen
Snabbladdstation Älvängen
Snabbladdstation Älvängen
Snabbladdstation Älvängen
Snabbladdstation Älvängen

4 386,95
4 386,95
4 386,90
4 386,90
4 386,90
4 386,90
4 386,90
4 386,90
4 386,90
4 386,90
4 386,95
4 386,95
52 643,00

Nettokostnad

96 765,82

Partsandel 2020

48 382,91

* Avser perioden 20201101-20201031

INTÄKTER
202002
202003
202003
202004
202005
202005
202006
202006
202007
202007
202008
202008
202009
202009
202010
202010
202011
202011
202012
202012

RV 1317 Liikennevirta OY, E.On
RV 1531 Liikennevirta
RV 1508 Forutm
RV 1774 Liikennevirta
Liikennevirta Oy
Liikennevirta Oy
Europabetalning - Liikennevirta oy
Europabetalning - Liikennevirta oy
Liikennevirta Oy
Liikennevirta Oy 9/7
Liikennevirta OY laddning
Liikennevirta OY laddning
Liikennevirta OY laddning Nödinge
Liikennevirta OY laddning Nödinge
Liikennevirta OY
Liikennevirta OY laddning
Liikennevirta OY laddning
Liikennevirta OY laddning
Liikennevirta OY laddning
Liikennevirta OY laddning

ELKOSTNADER
202001
202002
202003
202004
202005
202006
202007
202008
202009
202010
202011
202012

RV 42278 Ale elförening
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR
ALE ELFÖRENING EK.FÖR

BANKKOSTNADER
202002
202003
202004
202005
202005
202006
202006
202007
202007
202009
202009
202010
202010
202011
202011

RV 1317 Liikennevirta OY, E.On
RV 1531 Liikennevirta bankavg
RV 1774 Liikennevirta bankavg
Liikennevirta Oy Bankavgift
Liikennevirta Oy Bankavgift
Europabet - Liikennevirta bankavg
Europabet - Liikennevirta oy bankavg
Liikennevirta Oy Bankavgift
Liikennevirta Oy Bankavgift
Liikennevirta OY pris bet
Liikennevirta OY pris bet
Pris avisering
Pris avisering
Liikennevirta pris betalning
Liikennevirta pris betalning

202012
202012

Pris avisering
Pris avisering

ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER
202007
202006

E.ON KUNDSUPPORT SVERIGE AB
ÄLVÄNGENS GLASMÄSTERI

KAPITALKOSTNADER
202001
202002
202003
202004
202005
202006
202007
202008
202009
202010
202011
202012

Snabbladdstation Nödinge
Snabbladdstation Nödinge
Snabbladdstation Nödinge
Snabbladdstation Nödinge
Snabbladdstation Nödinge
Snabbladdstation Nödinge
Snabbladdstation Nödinge
Snabbladdstation Nödinge
Snabbladdstation Nödinge
Snabbladdstation Nödinge
Snabbladdstation Nödinge
Snabbladdstation Nödinge

Nettokostnad

-2 249,61
-2 345,58
-270,89
-1 729,87
-35,79
-951,39
-17,86
-558,53
-115,46
-1 276,05
-1 988,06
-73,26
-1 482,71
-94,62
-1 798,84
-87,34
-121,34
-2 834,58
-2 681,23
-123,59
-20 836,60
4 565,53
4 893,70
4 183,62
4 743,95
3 829,65
3 763,17
4 069,56
4 487,20
4 606,41
4 643,26
5 050,31
5 020,07
53 856,43
21,50
21,50
21,50
11,50
10,00
11,50
10,00
10,00
11,50
11,50
10,00
11,50
10,00
11,50
10,00

10,00
11,50
215,00
850,50
1 600,00
2 450,50
5523,13
5523,13
5523,06
5523,06
5523,06
5523,06
5523,06
5523,06
5523,06
5523,06
5523,13
5523,13
66 277,00
101 962,33
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-HR.2021.110
Datum: 2021-06-02
HR-chef Malin Olsson
Kommunstyrelsen

Återrapportering av heltid som norm

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ett undantag gällande heltid som norm vid nya
tillsvidareanställningar ska finnas. Beslut tas av sektorchef i de nyanställningar det är aktuellt
(gäller ej för Kommunals avtalsområde).
Sammanfattning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal slöt i april 2016 ett kollektivavtal
för anställda inom välfärden med målet att heltid är norm inom fem år.
För att möta framtidens behov av kompetensförsörjning samt för att vara en attraktiv
arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare fattade kommunstyrelsen 2018 ett beslut
om att införa heltid som norm och att alla nya tillsvidareanställningar från 1 april 2018 ska
vara på heltid.
Införandet av heltid på befintliga anställningsavtal påbörjades i projektform inom sektor
socialtjänst eftersom det var där störst andel av deltidsarbetande medarbetare fanns. När
projektet avslutades genomfördes en utvärdering. En kort summering av de viktigaste
slutsatserna av heltidsprojektet var följande;
·

heltid som norm förutsätter ett arbetstidsavtal

·

erfarna medarbetare på resurspass istället för timanställda höjer kvaliteten

·

Intresset för att arbeta heltid har varit begränsat och synen på projektet inte odelat
positivt

2018 fick samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom sektor socialtjänst erbjudande om att
teckna ett anställningsavtal på heltid med start från och med 1 november. Andelen
deltidsanställda inom sektor socialtjänst minskade det året med 29 %.
2020 fortsatte implementeringen av heltid som norm, inom kommunals avtalsområde, då
inom sektor service och sektor utbildning. Inom förskolan har även förskollärarna fått samma
erbjudande.
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·

Andelen tillsvidareanställda, som arbetar heltid, har inom sektor socialtjänst ökat med
21,69 procentenheter mellan 2017 och 2020. 2020 har 89 % av medarbetarna en
heltidsanställning i sektor socialtjänst.

·

Andelen tillsvidareanställda, som arbetar heltid inom sektor service, har ökat och är nu
93%.

·

Andelen tillsvidareanställda, som arbetar heltid inom förskolan, har ökat och är nu
97%.

Införandet av heltid som norm har inneburit att kommunen har nått sitt mål med 85 %
heltidsanställda. Av de medarbetarna som fortsatt valt att ha en deltidsanställning återfinns de
allra flesta inom kommunals avtalsområde. Några andra yrkeskategorier sticker dock ut i
statistiken, bland annat lärare på kulturskolan och modersmålslärare. Det är emellertid
yrkeskategorier som kräver en viss form av kompetens som kan vara svår att förena med
andra ämnen eller instrument. Att införa heltid som norm inom dessa verksamhetsområden
kan riskera att försvåra eller till och med omöjliggöra rekryteringen och/eller minska
verksamhetens utbud om fler behöver anställas på heltid, vilket inte kommer målgrupperna
till gagn.

Maria Reinholdsson

Malin Olsson

Kommunchef

HR-chef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-30
Slutrapport heltid som norm
Beslutet skickas till:
För vidare hantering

HR-chef
Kommunchef
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Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Ärendet
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal slöt i april 2016 ett kollektivavtal för
anställda inom välfärden med målet att heltid är norm inom fem år.
För att möta framtidens behov av kompetensförsörjning samt för att vara en attraktiv
arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare fattade kommunstyrelsen 2018 ett beslut
om att införa heltid som norm och att alla nya tillsvidareanställningar från 1 april 2018 ska
vara på heltid. Kommunstyrelsen beslutade också att alla deltidsanställda ska uppmanas att
teckna anställningsavtal omfattande heltid med rätt till deltid, att resurspass och samverkan
över organisationsgränserna ska vara norm och att förvaltningen ska teckna ett modernt
flextidsavtal.
Heltid som norm är främst en satsning för anställda inom kommunals avtalsområde. I Ale
kommun har samtliga inom kommunals avtalsområde fått erbjudande om att teckna ett
anställningsavtal gällande heltid och det erbjudandet återkommer årligen. Införandet av heltid
som norm kan därför ses som avslutat i kommunen.
Ekonomisk bedömning
Implementeringen av heltid som norm förväntades inom samtliga sektorer ske inom befintlig
budgetram. Inom sektor socialtjänst går det att härleda till heltid som norm att
kostnadsminskningen av vikarietimmarna minskat med 16,1 Mkr mellan 2016 och 2019.
Även kostnaden för fyllnad- och övertid har stadigt minskat på sektorn med 4,6 Mkr mellan
2016 och 2020. Sammantaget har detta lett fram till att sektorn vid bokslut 2020 även hade en
positiv avvikelse även inom lönekostnadsutvecklingen.
För sektor service och för verksamhet förskola är det ännu för tidigt att dra några slutsatser
gällande ekonomin. Förskolan gör ett positivt resultat, bland annat på grund av minskade
vikariekostnader. Det är dock för tidigt att säga om detta beror på förändrat arbetssätt och en
effekt av att fler har gått upp i arbetstid eller om det är en konsekvens av pandemin och en
anpassning efter det minskande barnantalet under året.
För att kunna erbjuda våra barn och äldre mat vid ungefär samma tider fördelat över dagen
kan kosten på sikt behöva anställa medarbetare med kombinationstjänster. Detta för att heltid
som norm ska kunna erbjudas alla medarbetare inom befintlig ram samtidigt som kommunen
ska hushålla klokt med våra ekonomiska resurser.
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Invånarperspektiv
Många anställda i kommunen är även boende i kommunen. Heltidsanställningar ökar
möjligheten till egenförsörjning och ekonomiskt oberoende. Det ger också bättre
förutsättningar för ökad jämställdhet. En heltidsanställning ger högre lön vilket påverkar sjukoch föräldraersättning samt framtida pension positivt.
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.
Beslutets genomförande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att heltid som norm fungerar inom många områden men med vissa
undantag. Inom kulturskolan erbjuds elever en bredd av kulturyttringar som
kompetensmässigt innebär att kulturskolan har många kulturutövare med deltidsanställning.
Alternativet vore att till exempel erbjuda färre alternativ. När det gäller
modersmålsundervisningen anpassas antalet medarbetare och timmar till faktiskt behov hos
elevgruppen vilket förändras varje år.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2020.523
Datum: 2021-06-02
Utvecklingsledare Marie Källvik-Nilsson
Kommunstyrelsen

Återrapportering av Aleförslag för perioden augusti 2019 till och
med december 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Aleförslaget infördes i augusti 2019 och är en möjlighet för personer boende i Ale eller som
har någon anknytning till Ale kommun att lämna ett förslag på hur Ale kan utvecklas och
förbättras.
Aleförslagen har skapat engagemang hos kommunens invånare och bedöms vara en
uppskattad och känd väg att inkomma med förslag till kommunen.
Av de Aleförslag som hanterats av nämnd är enbart ett förslag godkänt, övriga har avslagits.
En återkommande anledning till avslag är att ekonomiska förutsättningar saknas.
Det bedöms föreligga utvecklingsmöjligheter i nämndernas förmåga att möta upp förslagens
genomförande. Bland annat har nämnderna möjlighet att prioritera om i budget för att
finansiera ett förslag som nämnden i grunden ställer sig positiva till.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Avdelningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Sammanställning över inkomna Aleförslag 2019-2020
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Beslutet skickas till:
För kännedom:

Utvecklingsledare, kanslivadelningen
Kontaktcenterchef
Ärendet
Aleförslaget infördes i augusti 2019 och är en möjlighet för personer boende i Ale eller som
har någon anknytning till Ale kommun att lämna ett förslag på hur Ale kan utvecklas och
förbättras. Aleförslagen har engagerat invånarna och förlag inkommer kontinuerligt under
hela året.
Förslagslämnare skickar in sitt Aleförslag digitalt via en E-tjänst. Efter granskning publiceras
förslaget på Ale kommuns webbplats under 90 dagar.
Får förslaget fler än 75 röster skickas förslaget vidare till berörd nämnd för ställningstagande.
På webbplatsen beskrivs hanteringen av Aleförslagen samt regelverk.
De flesta förslagen har varit inom ansvarsområdet för samhällsbyggnadsnämnden eller kulturoch fritidsnämnden. Enbart ett aleförslag är godkänt av de ärenden som hanterats, övriga har
avslagits. En återkommande anledning till avslag är att ekonomiska förutsättningar saknas för
genomförande. I några ärenden har förlaget påförts till plan för kommande investeringar.
Ekonomisk bedömning
Ekonomiska kostnader kan bli en effekt i samband med att ett Aleförslag godkänts av
ansvarig nämnd.
Invånarperspektiv
Aleförslaget är ett demokratiskt verktyg som ger kommunens invånare möjlighet att påverka
kommunens utveckling tillsammans med politik och förvaltning.
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.
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Förvaltningens bedömning
Aleförslagen har skapat engagemang hos kommunens medborgare och bedöms vara en
uppskattad och känd väg för att inkomma med förslag till kommunen. Förvaltningen bedömer
dock att det föreligger förutsättningar för utveckling inom nämndernas möjligheter att
genomföra förslagen. Bland annat har nämnderna möjlighet att prioritera om i budget för att
finansiera ett förslag som nämnden i grunden ställer sig positiva till.
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Röster

publicerat

Naturlekplats Nolängen/Nol IK
Mer barnvänliga miljöer i Älvängen
Gång/cykelbana och lekplats Skepplanda
Övergångställe Skepplanda
Aktivitetspark/Alafors
Nolskolans skolgård fotbollsplan
Aktivitetspark (näridrottsplats, lekplats o
gym) i Bohus
Naturlekplats i Bohus
Cykel pump - Bohus och Surte
pendeltågsstation
Inför maxantal barn per pedagog i
förskolan - Ale kommun
Pendelparkering Älvängen
Futsalplan utomhus Nödinge
Nödinge lekplats
Belysning återvinningsstation Södra
Älvängen
Enkel åtgärd för att hjälpa bin och
pollinatörer
Nya lekplatser i surte
Nödinge skateboard och kickbike-park
Utegym Älvängen
Ale kommuns upptagningsområde för
grundskola behöver uppdateras och
anpassas efter närhetsprincipen
Motorgård i norra ale.
odlingslotter i Älvängen
Konstgräs Bohus
Aktivitetspark Älvängen
Street/landhockey plan i skepplanda

124
115
95
136
206
231

190904
190904
190606
190909
190911
190919

143
90

190917
190916

116

190918

82
116
131
114

190920
191008
191010
191108

220

200113

146
388
416
112

200330
200401
200423
200421

125
435
87
332
271
83

200423
200512
200526
200602
200608
200611

Utomhusgym vid nya gång- och cykelbron
Hopptorn på Hultasjön
Lekplats Alafors
Hultasjön parkering
Utökad kameraövervakning på utsatta
platser i Nödinge
Trafiksäkra Industrivägen i Nol
Mossens lekplats i Älvängen
Cykelparkering vid Vimmervi Nödinge
Tillgänglighetsanpassa Hälsospåret i
Nödinge, gångvägar och
informationstavlan
Toalett vid lekplatsen Pausen Nödinge
Grillplats i Bohus
Belysning vid hundgården, Älvängen
utegym i skepplanda
Vindskydd och grillplats vid Alebacken

194
437
314
101

200727
200813
200824
200824

239
80
195
130

200825
200909
201022
201005

12
13
16
48
99
29

201203
201118
201118
201203
201229
2021230

6221

Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Godkänt

Nämnd
SBN
SBN
SBN
SBN
KFN
UBN

Avslag
Avslag

KFN
SBN

Under behandling

KS

Avslag
Inväntar ställningstagande
Avslag
Avslag

UBN
KS
KFN
SBN

Inväntar ställningstagande

SBN

Inväntar ställningstagande
Inväntar ställningstagande
Besvarat
Avslag

KS
SBN
KFN
KFN

Avslag
Inväntar ställningstagande
Inväntar ställningstagande
Avslag
Avslag
Avslag

UBN
KFN
SBN
KFN
KFN
KFN

Avslag
Inväntar ställningstagande
Inväntar ställningstagande
Inväntar ställningstagande

KFN
SBN
SBN
SBN

Inväntar ställningstagande
Inväntar ställningstagande
Inväntar ställningstagande
Inväntar ställningstagande

KS
SBN
SBN
KFN

Avslutat
Avslutat
Avslutat
Avslutat
Inväntar ställningstagande
Avslutat

Ej tillräckligt många röstande
Ej tillräckligt många röstande
Ej tillräckligt många röstande
Ej tillräckligt många röstande
Ej tillräckligt många röstande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2020.491
Datum: 2021-05-06
Utvecklingsledare Maria Palm
Kommunstyrelsen

Remiss av landsbygdsprogram
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka landsbygdsprogrammet på remiss enligt sändlista i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar att ställa följande fråga i remissen: "Föreningen är välkommen att
lämna synpunkter på förslaget till Landsbygdsprogram utifrån programmets syfte".
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har givit ett uppdrag att ta fram ett landsbygdsprogram för att skapa en
gemensam syn på landsbygdens förutsättningar och tillgångar. I programmet ska näringslivets
förutsättningar och betydelse visas tydligt.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-06
Landsbygdsprogram 2021, förslag
Förslag på sändlista
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Utvecklingsledare, avdelningen för strategi- och uppföljning
För kännedom:

Daniela.olmunger@ale.se
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Ärendet
Landsbygdsprogrammet ska fungera som ett samhällskontrakt mellan kommun och invånare.
Med hjälp av programmet skapas en gemensam syn för landsbygdens förutsättningar
och tillgångar med natur och miljö som inte återfinns på andra områden i kommunen.
Programmet ska beskriva förutsättningar i form av tillgång till service, kollektivtrafik och
andra samhällsfunktioner och tjänster som gör att människor kan leva och verka i olika delar
av kommunen.
I programmet ska näringslivets förutsättningar och betydelse för landsbygden i kommunen
visas. Näringslivet ska beskrivas med den bredd som finns från gröna näringar till ny teknik
och annan verksamhet som skapar möjligheter och är en realitet i dagens Ale.
Programmet är ett uppdrag från kommunfullmäktige.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Programmet beskriver de viktigaste förutsättningar för en modern och levande landsbygd och
under framtagandet har dialoger hållits med olika intressenter.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Landsbygdsprogrammet är inget styrande dokument utan ska stödja förutsättningar för en
levande och modern landsbygd.
Remissyttrande
Inget formellt remissförfarande har skett men programmet har arbetats fram i dialog med
olika intressenter. Programmet har hanterats av arbetsgruppen för ny översiktsplan. Ett förslag
på sändlista bifogas ärendet. Om programmet ska skickas som remiss behövs en lämplig fråga
eller avgränsning. Förslag på avgränsning till remissinstanser:
"Föreningen är välkommen att lämna synpunkter på förslaget till Landsbygdsprogram utifrån
programmets syfte".
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Förslag på sändlista för
landsbygdsprogram
Förening
Abborresjöns
fiskevårdsförening
Ledet fiskeförening

E-post
styrelsen@abborresjon.se

Mollsjöns
fiskevårdsförening
Wicanders
sportfiskeklubb
Hålanda
Bygdegårdsförening
Hålanda
Hembygdsförening
Nödinge
bygdegårdsförening
Nödinge sockens
hembygdsförening
Skepplanda
Hembygdsförening
Skepplanda sockens
bygdegårdsförening
Starrkärr/Kilanda
Hembygdsförening
Starrkärrs
Bygdegårdsförening
Alefjälls
Naturskyddsförening
Naturskyddsföreningen
i Ale
Nolin Vi-Re

pierre@mollsjon.se

Tillsammansodlingen i
Älvängen
Jägarförbundet

tillsammansodlingenialvangen@gmail.com

LRF

bengt.borgstrom@live.se

niklas@ledetff.se

jansvensson1952@gmail.com
ordforande@halanda.se
halandahembygdsforening@gmail.com
lena.maxe@hotmail.se
goran.akerlund4@gmail.com
Saapettersson@gmail.com
sten.olsson@hotmail.com
pikas@telia.com
evaberit.johansson@gmail.com
nordmarken270@gmail.com
starrkarrbg@gmail.com
info@alefjall.se
martin.borjesson@ale.se
veikkovtov@gmail.com

ake.niklasson335@gmail.com
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Landsbygdsprogram
Inledning
Ale kommuns mål med landsbygdens utveckling är att skapa
förutsättningar för en modern och levande landsbygd. Detta
görs genom att främja företagsamhet på landsbygden och
genom att rikta de satsningar som görs på landsbygden till att
stärka underlag för service i landsbygdens orter. Det ska vara
möjligt att träffa familj, vänner, utnyttja samhällsservice och
leva ett självständigt liv även som barn och gammal när man
lever på landsbygden.
Det lokala engagemanget för landsbygdens utveckling är stort
och boende, näringsidkare och föreningars kunskap och
fortsatta intresse är en förutsättning för landsbygdens
utveckling.

Syfte
Landsbygdsprogrammet ska fungera som ett samhällskontrakt
mellan kommun och invånare. Med hjälp av programmet
skapas en gemensam syn för landsbygdens förutsättningar
och tillgångar med natur och miljö som inte återfinns på andra
områden i kommunen.
Programmet ska beskriva förutsättningar i form av tillgång på
service, kollektivtrafik och andra samhällsfunktioner och
tjänster som gör att människor kan leva och verka i olika delar
av kommunen.
I programmet ska näringslivets förutsättningar och stora
betydelse för landsbygden i kommunen
visas tydligt. Näringslivet ska beskrivas med all den bredd som
finns från gröna näringar till ny teknik och annan verksamhet
som skapar möjligheter och är en realitet i dagens Ale.
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Arbetssätt
Information och material till programmet har inhämtats från
workshops och dialoger med berörda tjänstepersoner, invånare
och politiker. Invånarnas perspektiv har främst inhämtats från
ortsutvecklingsmöten och från Ale 360s perspektivinsamling.
Information har även hämtats från Ales befintliga styrdokument
och rapporter från bland annat Sveriges kommuner och
regioner (SKR), Boverket, Jordbruksverket och Västtrafik.
Även länsstyrelsens vision för Västra Götalands landsbygd har
beaktats.
Det lokala engagemanget för landsbygdens utveckling är
viktigt att ta tillvara och en förutsättning för att inhämta den
kunskap som finns om närmiljön och vad som krävs för att
utveckla densamma. Under arbetet med Ales
Landsbygdsprogram har kunskap och perspektiv samlats in
under ortsutvecklingsmöten i Hålanda, Skepplanda, Starrkärr
och Alvhem. Besökarna fick delta i en workshop och svara på
vad man uppskattar med att bo på landsbygden samt vilka
utmaningar det finns med att bo och verka på där.
Dialog har även förts med Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
och verksamma lantbrukare i Ale som är viktiga aktörer på
landsbygden och ofta har en stor påverkan på situationen och
utvecklingen.
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Tillsammans utvecklar vi landsbygden
Landsbygdens värden ska hanteras varsamt och klokt, det
öppna kulturlandskapet, natur, naturresurser och jordbruksmark
ska bevaras. Framtida livsmedelsförsörjning,
rekreationsområdenas värden och kommunens attraktionskraft
för turism är beroende av detta.
Här finns också naturresurser som råvatten, byggmaterial, grus
och mineraler, energi- och livsmedelsproduktion och
ekosystemtjänster. Möjligheter till naturupplevelser, friluftsliv
med tillgång till bär, svamp, jakt och fiske.

Framtid och omvärldsperspektiv
Över hälften av världens befolkning bor idag i urbana områden
och andelen förväntas stiga. Växande städer kan skapa nya
möjligheter men det innebär också sociala och miljömässiga
utmaningar.
Förtätning av staden innebär ofta minskade grönytor som är
viktiga för rekreation och barns möjligheter till fri rörelse.
Grönska minskar också effekten av buller och luftföroreningar.
I takt med denna utveckling väntas landsbygdens värden bli
mer eftertraktade både som en plats att bo och verka på men
även som turistmål.
Det finns en växande efterfrågan på närproducerad mat och
lokala produkter vilket kan generera tillväxt och mervärde för
våra samhällen.
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Natur- och kulturvärden

Kommunens natur- och kulturmiljövärden har positiva effekter
för en god boende- och livsmiljö samt för rekreation och
turism. Här finns vacker, intressant och värdefull natur som ger
möjlighet till rekreation och friluftsliv. Att bevara värdefull
natur är en viktig del i att hindra att arter försvinner och för att
värna grundläggande värden som rent vatten och ren luft.
Vetenskapliga studier visar också att natur- och
friluftsupplevelser har en positiv inverkan på vår hälsa. Bor
man på landet har man ofta dessa miljöer runt knuten och när
man frågar invånarna om varför man vill bo på landet är det
just närheten till naturen och tystnaden som lyfts.
Områdena är
också attraktiva
Vättlefjäll erbjuder omväxlande vacker natur
utflyktsmål för de med ett flertal vandringsleder och
som inte bor på
motionsspår. Risveden brukar ibland beskrivas
landet. Genom
som den sista vildmarken i Västsverige. Ett av
att informera
de få områden där man fortfarande hittar
kommuninvånare
väglöst land och kan njuta av fantastiska
och turister om
naturupplevelser. Det finns gott om sjöar i Ale,
alla de spännande
Hälltorpssjön i Alafors, Hultasjön i Kilanda, och
platser som ﬁnns
Hålsjön i Hålanda är några av de fina
att besöka inom
badsjöarna.
kommunen har
man möjlighet att
locka fler turister
till Ales natur- och kulturlandskap.
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Digitaliseringens möjligheter kan utvecklas för ändamålet,
också för att öka tryggheten när man är ute i det fria.
Aletrakten är en gammal kulturbygd med rik och spännande
historia. Överallt i bygden finns spår och lämningar alltifrån
förhistorisk tid, vikingatid och gamla bruksorter. Närhet till
kultur- och naturmiljöer förknippas ofta med livskvalitet och är
en viktig resurs för landsbygden.
Lokalt engagemang och bygdegemenskap har också ofta
kulturmiljön som grund. Länets hembygdsföreningar har stor
betydelse för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och hela miljöer runt hembygdsgårdar, bland annat
trädgårdar, odlingar och vårdträd. Här kan verksamheter
utvecklas som bidrar till social sammanhållning, företagande
och levande landsbygd.

Pilgrimsleden Göta Älv – är ett samarbetsprojekt mellan
flera kommuner för att skapa leden och lyfta fram
platser med natur- och kulturarv.
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Demokrati, samverkan och lokalt inflytande
Det lokala engagemanget för landsbygdens utveckling är
viktigt att tillvarata. Det lokala inflytandet hos medborgare är
en förutsättning för att inhämta den kunskap som finns om
närmiljön och vad som krävs för att utveckla densamma. På
landsbygden finns ofta en gemenskap, man känner de flesta i
omgivningen och hjälps åt för att lösa problem som uppstår.
I olika forum på webben och vid möten diskuteras frågor som
är viktiga för orten och medborgarna har möjlighet att framföra
idéer och lokala utvecklingsförslag direkt till kommunala
beslutsfattare. Antingen direkt vid möten eller digitalt via Ale
förslaget eller vid allmänhetens frågestund vid
kommunfullmäktige.
Föreningsliv och andra sociala sammanhang skänker ofta
glädje och mening för människor. Ideella föreningar bidrar med
aktiviteter och skapar lokal identitet och attraktivitet, vilket
stärker en bygds sociala kapital. Gemenskap och sociala
relationer har stor betydelse för hälsa och livskvalitet, att stödja
föreningslivet och ha mötesplatser i lokaler och naturen är
viktiga delar för en attraktiv landsbygd.
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Näringsliv
När de som bor på landsbygden också har en möjlighet att
försörja sig på platsen skapas förutsättningar för en levande
landsbygd. Landsbygden erbjuder stora möjligheter för
företagande och entreprenörskap inom livsmedel och gröna
näringar vilket är utpekade som framtidsbranscher för Ale.
Gröna näringar är näringar kopplade till jord, skog och
trädgård men även landskapens unika miljö som kan nyttjas
till turism som exempelvis vandring, paddling och
gårdsbutiker. Förädlingsindustrin inom livsmedel ingår
också i gröna näringar.

Hjälp till lokala producenter och näringsidkare att hitta
lösningar på utmaningar för företagande är en viktig del för att
skapa möjlighet att bedriva verksamhet på landsbygden.
Fungerande postgång och digital kommunikation är en
grundläggande förutsättning. Det kan även behövas hjälp att
förstå de regelverk och tillsyn som finns för de som driver
verksamhet.
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Jord- och skogsbruket spelar en viktig roll för landsbygdens
situation och utveckling. Kommunens bästa åkermarker finns
norr om Älvängen och omkring Skepplanda. I de södra
kommundelarna är företagandet inom gröna näringar lägre.
Skogsskötsel ingår ofta som en del av företagets försörjning
och många har också spannmålsodling och någon form av
djurhållning. Detta kombineras ofta med hantverkstjänster som
kan var allt från byggtjänster till olika maskintjänster.
Det har skett en omfattande strukturell förvandling av
lantbruket från att det för trettio år sedan fanns 83
mjölkproducerande företag till att det idag finns fem
mjölkproducerande gårdar kvar i kommunen. Merparten av de
som slutar med mjölkproduktion bor kvar och försörjer sig på
ett kombinerat företagande med bas inom gröna näringar.
Farmartjänst är en sammanslutning av 22 lantbrukare som
tillsammans marknadsför och erbjuder ett antal
hantverkstjänster som snickeri, maskintjänster, skogsröjning
och andra liknande uppdrag.
Det finns ett ökat intresse för närodlat och lokalproducerad mat.
Det märks bland annat i ett relativt nytt sätt att sälja lokala
produkter via rekoringar.
REKORING i Ale
Rekoringen är en plattform för lokala producenter av
livsmedel, där försäljning kan ske till konsumenter
utan mellanhänder.
Förmedlingen sker via Facebook, där producenter kan
presentera sina varor och konsumenter kan lägga
beställning.
Facebook-gruppen i Ale har för närvarande drygt 2 800
medlemmar och 10 – 15 producenter. Beställningar
görs via Facebook och varorna hämtas och lämnas ut
regelbundet på en bestämd plats och tidpunkt.
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Jordbruket är en självklar del av landsbygden och det är viktigt
att de som bedriver jordbruksverksamhet får göra det utifrån de
förutsättningar som krävs vilket kan innebära lukt och buller
som påverkar omgivningen.
Kunskap och intresse för att vara landskapsvårdare och att ta
hand om natur och djur på bästa sätt och med hänsyn till miljön
har ökat. Många företagare ser det som en viktig del av
verksamheten som också bidrar till arbetsglädje och uppskattas
av kunder och omgivning.
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande branscher
och här finns en stor utvecklingspotential för landsbygden. Fler
människor söker sig ut till naturen och friluftslivet, att
”hemestra” - semestra i närområdet - blir allt vanligare. Detta
ger nya möjligheter inom turism och besöksnäring. Ales
varierade och rika natur med goda förutsättningar för bad, ﬁske,
paddling och vandring gör området intressant för turister.
Snabb tågförbindelse mellan Göteborg och Trollhättan bidrar
också till attraktiviteten.
Den digitala transformation av samhället har också gett
uppkomst till att den fysiska platsens betydelse för företagande
förändrats. Idag är människor, kompetens och tjänster länkade
med varandra över världen och det globala har blivit glokalt.
Idag kan du bo på landsbygden och ha din huvudsakliga
tjänsteleverans som konsult i en helt annan del av världen.
Framväxandet av konsulterna, både de egenanställda, och de
som utvecklar större konsultverksamheter är en trend vi ser i
Sverige och i Ale i takt med att vi blir alltmer
tjänsteproducerande som land. Här blir den digitala
tillgängligheten helt avgörande. Här ser vi också som ett
resultat av detta, framväxande av gig-ekonomin som lånat
namn från musikbranschens spelningar (gig). Några av gigekonomins kännetecken är att arbete ofta sker genom en app.
för mobiltelefon, att den som arbetar för företaget betygsätts
och att den som utför uppdraget måste stå för de redskap eller
fordon som krävs för att utföra arbetet.

10

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

Boende
Förutsättningarna för hur det är att leva på landsbygden kan se
väldigt olika ut beroende på var man bor. Tillgänglighet till
kollektivtrafik och service kan variera beroende på ort eller om
man bor i ett mer glesbebyggt område.
Det finns ett ökat intresse att bosätta sig på landsbygden i Ale
kommun och att pendla till arbete i Göteborg, Kungälv eller
andra städer. Idag finns det också fler möjligheter att arbeta på
distans vilket också underlättar att bo på landet.
Idag är det ofta brist på hyresrätter och lägenheter på
landsbygden vilket kan göra det svårt att bo kvar på
landsbygden i livets alla skeden. Komplettering i
landsbygdsbyar med olika typer av bostäder och
upplåtelseformer än eget ägande är positivt för att möjliggöra
generationsväxlingar.
Detaljplaner saknas ofta på landsbygden därför måste
bygglovsansökan prövas mot översiktsplanen, samt mot regler i
Plan- och bygglagen och Miljöbalken. För att fortsatt ha en
levande landsbygd finns det behov av att bygga nya bostäder
och verksamhetslokaler på lämpliga platser.
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Att åldras på landsbygden
I det gamla jordbrukssamhället var hela familjen engagerade i
gårdens sysslor. Alla hade olika uppdrag såväl vuxna som barn
och det var en självklarhet att hjälpa till. Familjen bestod ofta
av flera generationer, syskon och ibland även anställda. Dagens
äldre är uppvuxna i det traditionella jordbrukssamhället och har
i någon form bibehållit den livsstilen och har fortsatt ha en god
kontakt med barn, barnbarn, släkt, vänner och grannar. Gården
har gått i arv i många generationer och det finns en önskan och
vilja att det ska fortsätta så i kommande generationer.
Våra äldre har vuxit upp med att arbetet har varit en viktig och
naturlig del av livet liksom att ha en frihet att själv planera och
anpassa livet till skötsel av gård, djur och grödor. Sysslolöshet
är därför sällan ett problem utan de flesta är aktiva och har
något att göra även som pensionärer. Däremot kan det finnas en
känslomässig ensamhet men få sitter still och bara väntar på
sällskap.
Frihet är ett tema som ofta nämns om livet på landsbygden. Det
kan innebära flera olika aspekter som att fritt bestämma
arbetstider, arbetsuppgifter och arbetstakt. Men det kan också
handla om fri tillgång på natur och frisk luft, frihet från stress
och frihet att välja hur många människor man vill ha omkring
sig.
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Äldre personer på landsbygden har ofta en god livskvalitet 1och
uppskattar närhet till släkt, vänner och grannar. De är till stor
del friska och bor i moderniserade bostäder. Det finns ofta en
önskan att åldras och få bo kvar hemma så länge som det är
möjligt. Men det finns också exempel på personer som bor
omodernt i slitna hus och utan moderniteter som varmvatten
och vattentoalett. Kanske finns det då också en kombination
med problem som skulder, sjukdom och ensamhet.
Äldre har ofta en god hälsa och vital livsstil. Man känner sig
inte oviktig, glömd eller har en försämrad status utan man är
sysselsatt och tar ansvar och deltar i företagandet tillsammans
med den nära familjen. Familjetraditioner, frihet, natur,
friskluft och en aktiv livsstil är alla faktorer som bidra till god
hälsa och hög livskvalitet.
Äldreomsorgen undersöker möjligheter att använda mer digitalt
stöd. Man vill underlätta för äldre att använda surfplattor eller
mobiler för att lättare få kontakt och delta i möten och andra
arrangemang tanken är att ha surfplattor för utlåning och att det
ska finnas tillgång till en ”IT-fixare” alltså en IT-support
inriktad på äldres digitala användning.

Kommunikation
En välfungerande infrastruktur och goda
kommunikationsmöjligheter blir allt viktigare för människan
och samhället. Ale är en utpendlingskommun och utvecklingen
i samhället handlar i stor utsträckning om utbyten mellan varor
och tjänster, utbyten som rör sig mellan stad och land. Detta
förutsätter goda kommunikationsmöjligheter både fysiskt och
digitalt. På landsbygden kan det vara svårt att resa med
kollektivtrafiken eftersom det krävs ett visst antal resande för
att driva en busslinje av såväl ekonomiska som miljömässiga
skäl.
Kommunen har kommunalt huvudmannaskap för vägar i en del
av kommunens orter. På landsbygden är det ofta enskilt
huvudmannaskap och de mindre vägarna sköts av
vägföreningar. Trafikverket har vanligtvis ansvar för större
vägar.

1

Att åldras på landsbygden av Inga-Lill Hartell, Dorotea Wilk
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Digital kommunikation
Tillgången till elektronisk infrastruktur har blivit allt viktigare
för att medborgare och näringsliv ska kunna delta och verka i
samhället oavsett lokalisering. Ales landsbygd är inte
tillräckligt tätbefolkad för att marknaden ska bygga ut bredband
med hög kapacitet, utbyggnaden sker genom ideellt
engagemang i så kallade fiberföreningar.
Ale har tre fiberföreningar och idag finns det utbyggt fiber på
stora delar av landsbygden. Undantaget är i ytterkanterna där
det är långt till närmsta granne. I dagsläget är det dyrt och svårt
att få till en utbyggnad i ytterområden
Kommunen har inlett ett samarbete för att sätta upp smalband
(överföring av data i låghastighet) där näringslivet eller andra
aktörer på landsbygden kan använda sig av sensorer för att få
information inom olika områden. Exempelvis kan sensorn visa
hur många som går på en stig, när en papperskorg är full eller
när elen inte längre fungerar i ett elstängsel.
Mobiltäckning är generellt god på landsbygden. Det finns ett
mindre antal glesbebyggda områden där mobiltäckningen
saknar en god standard.
Tillgång till regelbunden postgång är viktigt för företagare på
landsbygden. För företagare som bedriver e-handel är daglig
postgång en nödvädighet.
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Framtid
Gröna näringar är basen för en levande landsbygd även om
antalet heltidsarbetande lantbrukare har minskat är det
fortfarande många egna företag som har basen inom gröna
näringar och kombinerar det med annan verksamhet. En god
lönsamhet är en självklar förutsättning för verksamheten och en
levande landsbygd. De gröna näringarna spelar också en viktig
roll för att vårda landskapet och minimera den negativa
miljöpåverkan av naturen.
Lokalt producerade produkter är efterfrågade och intresset är
stigande. Rekoringar är en möjlighet att få direktkontakt mellan
producent och konsument. Ett annat sätt är att slakta djur lokalt
och sälja köttlådor vilket gör att konsumenten kan delta och få
insyn i hur djuren lever och hur produktionen av kött går till. I
framtiden kommer antalet matprodukter tas fram liknande sätt
att öka. Tänkbara produkter kan vara olika grönsaker, potatis,
frukt, ägg och liknande livsmedel. Försäljning kan ske genom
någon form av överenskommelse mellan konsument och
producent där man är tillsammans tar fram riktlinjer för hur och
vilka produkter som ska tas fram.
En tendens inom gröna näringar är att företagens storlek och
specialisering ökar. För att behålla lönsamhet och uppfylla de
krav som ställs på miljövänligt producerande produkter med
hög kvalitet ökar specialiseringen och kunskapskraven. Det kan
leda till företag som till exempel specialiserar sig på
spannmålsodling och sedan åtar sig att sköta flera gårdars
spannmålsodling.
Det finns en efterfrågan att flytta ut till landsbygden där många
kan arbeta helt eller delvis på distans eller driva eget
företagande. En viktig förutsättning är tillgång till bra
infrastruktur för såväl datatrafik som vägar, cykelvägar och
kontinuerlig tillgång på el och samhällsservice. Regelbunden
postgång är ett krav särskilt för det företag som vill sälja
produkter via e-handel.
Det behövs en god dialog mellan stad och land där man
gemensamt kommer fram till hur vi fortsatt har en levande
landsbygd med arbetstillfällen och möjlighet att försörja sig.
Det gäller att undvika djupa motsättningar mellan stad och land
och i stället hitta lösningar som är bra ur ett brett
samhällsperspektiv och bidrar till välmående människor och
natur. Landsbygden är rik på naturtillgångar som rätt använt
bidrar till människors hälsa, klimatanpassningar och en
biologisk mångfald. En grundförutsättning för det är en fortsatt
levande landsbygd.
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Länkar
Landsbygd i förändring
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokume
nt/2008/landsbygd_i_forandring.pdf
Landsbygd 2050– vår vision för landsbygden i Västra
Götaland
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.42c2c9ca162f6e0
08c8315a6/1526068394089/visionsdokumentlandsbygd2050.pdf
Potentialstudie för cykling
https://www.vgregion.se/regionalutveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/okadcykling-i-vastra-gotaland/potentialstudie/
För Sveriges landsbygder –en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd
https://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a1
56a41659021e0e1387e713d/sou-2017_1_web.pdf
Jordbruksverket - Jordbruksmarkens värde
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.352c057214f2
288b85cf16be/1439541455348/ovr362.pdf
Strategi för hälsa- TILLSAMMANS – VARJE DAG LITE BÄTTRE,
SKL
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-6049.pdf?issuusl=ignore
Ales styrdokument
Riktlinjer för byggnation på landsbygden
https://ale.se/download/18.7a432ab713e61f9ecccd3c/136879
2398434/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20byggnation%20p%C3%A5
%20landsbygd%20130104.pdf
Naturvårdsprogram
https://ale.se/download/18.b7193b515ac91cddff3f88/149026
4246196/Naturvårdsprogram.%202007-09-24.pdf
Bostadsförsörjningsprogram
https://ale.se/download/18.72e51a5b15a4c43bf8d5221/1488
381524396/09.04.+Bostadsförsörjningsprogram+Ale+kommun
+2017-2021.pdf
Kulturarv
https://ale.se/download/18.3e56d9df129ccbbb525800016493
/1363266653278/Kulturhistorisk%20bebyggelseinventering.pd
f
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Att leva i Ale; Social kartläggning
https://ale.se/kommun--politik/hallbar-utveckling/att-leva-iale---social-kartlaggning.html
Ale 360 grader Perspektivinsamling
https://www.ale.se/download/18.391c3f241690c86c6af459c/
1553261539461/Perspektivsammanställning%20Ale%20i%203
60%20grader.pdf
Data från befolkningsprognosen
https://ale.se/4.391c3f241690c86c6af3dc9.html
Att åldras på landsbygden, Inga-Lill Hartell, Dorotea Wilk, Malmö
Högskola

http://mau.divaportal.org/smash/get/diva2:1488199/FULLTEXT01.pdf
Tack till lantbrukare Bengt Borgström och äldreomsorgschef Ulrika
Johansson som låtit sig intervjuas och bidragit med kunskap om
landsbygden i Ale samt situationen för äldreomsorgen.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2020.440
Datum: 2021-05-11
Utvecklingsledare Julia Widbom
Kommunstyrelsen

Uppföljning gemensam verksamhet social hållbarhet och
folkhälsa 2017 - 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation. Genom gemensamma samverkansavtal mellan Västra
Götalandsregionen och Ale kommun skapas förutsättningar för ett gemensamt och
tvärsektoriellt arbete för att uppnå en god folkhälsa.
Ale kommuns folkhälsoarbete har under åren 2017-2020 varit fokuserade på att sprida
kunskap, följa, bidra, uppmuntra och engagera i arbete som rör folkhälsa och social
hållbarhet; arbeta för att barn- och unga perspektivet uppmärksammas och tas i beaktande i de
olika sammanhang målgruppen berörs; stimulera till samverkan och dialog; samt att utveckla
arbete med tidiga samordnade insatser och att de insatser som görs är systematiska.
Aktiviteter och insatser har under perioden skett på hälsofrämjande, förebyggande samt riktad
nivå.

Daniela Ölmunger

Julia Widbom

Avdelningschef

Utvecklingsledare

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(4)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-11
Uppföljning av folkhälsa 2017-2020 Ale kommun
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Ale kommun för perioden 2017 2020, KS.2015.382
Beslutet skickas till:
För kännedom:

Utvecklingsledare folkhälsa
Ärendet
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation. För att uppnå målsättningen har åtta nationella
övergripande områden tagits fram, som även är i linje med Agenda 2030:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

En viktig del i arbetet är att samverka mellan region och kommun. Samtliga kommuner i
Västra Götaland har tecknat folkhälsoavtal med sin geografiskt tillhörande hälso- och
sjukvårdsnämnd för att kunna bedriva ett långsiktigt arbete med folkhälsa.
Det gemensamma folkhälsoavtalet mellan Ale kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd
västra sträcker sig över 4 års intervaller och har som syfte att skapa förutsättningar för ett
tvärsektoriellt samarbete, bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Enligt skrivna
avtal ska arbetet med folkhälsa bedrivas strategiskt, systematiskt och målinriktat i syfte att
förbättra befolkningen i Ales levnadsvillkor och hälsa, samt utjämna skillnader i hälsa.
Arbetet omfattar att utveckla system för frågorna inom ledning och styrning, såväl som att
stimulera till hälsofrämjande och generella, förebyggande och riktade insatser. Vidare fastslås
även att folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov.
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I det gemensamma avtalet fastslås att en verksamhetsplan med budget och insatsområden ska
tas fram årligen inom folkhälsoområdet. Den innehåller beskrivningar av prioriterade
områden för året och ska bygga på en långsiktig plan. Innehållet för planen och uppföljning
av föregående verksamhetsplan diskuteras på gemensamma presidiedialoger mellan
kommunen och regionen.
De styrande dokument som ligger till grund för det lokala folkhälsoarbetet är:




Västra Götalandsregionens budget
Västra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan med budget

Enligt avtal svarar båda parter kommun och region för finansiering av insatser utifrån
verksamhetsplan, samt lön och omkostnader för utvecklingsledare folkhälsa. Hälso- och
sjukvårdsnämnden ersätter kommunen med 1 000 000 kronor per år för heltidstjänst och
verksamhetsmedel (avser avtal 2017–2020). Finansieringen delas mellan Ale kommun och
Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt 50/50-principen.
Folkhälsoarbetet 2017–2020 i Ale kommun har följt det gemensamma samverkansavtalet och
utgått från årliga verksamhetsplaner. Aktiviteter som har genomförts har haft fokus på de
övergripande delar som i avtalen har varit gällande för åren 2017–2020:





Sprida kunskap, följa, bidra, uppmuntra och engagera i arbete som rör folkhälsa och
social hållbarhet
Arbeta för att barn- och unga perspektivet uppmärksammas och tas i beaktande i de
olika sammanhang målgruppen berörs
Stimulera till samverkan och dialog
Utveckla arbete med tidiga samordnade insatser och att de insatser som görs är
systematiska

Detta har skett genom aktiviteter kopplade till Ales strategiska målsättningar på samtliga
preventionsnivåer: hälsofrämjande, förebyggande samt riktad nivå. Under åren har en
samverkansarena byggts upp under namnet Tidigt Samordnade Insatser (TSI). Genom
systematiskt arbete inom TSI har flera insatser för barn och unga i Ale varit möjliga. Då TSI
finns på flera nivåer har samverkan och samarbete mellan huvudmän, sektorer och
verksamheter varit möjlig. Kopplat till TSI har det under 2017-2020 även funnits en
tvärpolitisk referensgrupp med politiska representanter från olika nämnder.
För att systematiskt följa upp folkhälsoarbetet görs en utvärdering av varje års
verksamhetsplan folkhälsa som presenteras för kommunen och regionen i gemensamma
presidiedialoger. Den kommunala uppföljningen har under åren 2017-2019 dessutom följt
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indikatorer på social hållbarhet i delårsuppföljningen samt presenterats i dokumenten
Alesamhällets utveckling 2019 och 2020. Ytterligare underlag som tagits fram under
tidsperioden är Insatsinventering, Perspektivrapport, samt Bakomliggande orsaker till psykisk
ohälsa hos barn och unga i Ale kommun.
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 inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Tjänsteutlåtandet tillsammans med bilagan är en redovisning av uppdraget.
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Uppföljning av social hållbarhet och folkhälsa i Ale
kommun 2017–2020
Bakgrund
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
För att uppnå målsättningen har åtta nationella övergripande områden tagits fram, som även är i linje med
Agenda 2030:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
En viktig del i arbetet är att samverka mellan region och kommun. Samtliga kommuner i Västra Götaland
har tecknat folkhälsoavtal med sin geografiskt tillhörande hälso- och sjukvårdsnämnd för att kunna
bedriva ett långsiktigt arbete med folkhälsa.

Det gemensamma arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Ale kommun
Genom gemensamma samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Ale kommun skapas
förutsättningar för ett tvärsektoriellt samarbete, bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.
Enligt avtalen ska arbetet med folkhälsa bedrivas strategiskt, systematiskt och målinriktat i syfte att
förbättra befolkningens levnadsvillkor och hälsa, samt utjämna skillnader i hälsa. Folkhälsoarbetet ska
bygga på långsiktighet, utgå från behov samt ska även omfatta arbete inom samtliga preventionsnivåer:
främjande, förebyggande och riktade insatser.
I det gemensamma avtalet fastslås att en verksamhetsplan med budget och insatsområden ska tas fram
årligen inom folkhälsoområdet. Den innehåller beskrivningar av prioriterade områden för året och ska
bygga på en långsiktig plan. Innehållet för planen och uppföljning av föregående verksamhetsplan
diskuteras på gemensamma presidiedialoger mellan kommunen och regionen.
De styrande dokument som ligger till grund för det lokala folkhälsoarbetet är:
• Västra Götalandsregionens budget
• Västra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument
• Kommunfullmäktiges verksamhetsplan med budget.
Enligt avtal svarar båda parter kommun och region för finansiering av insatser utifrån verksamhetsplan,
samt lön och omkostnader för utvecklingsledare folkhälsa. Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter
kommunen med 1 000 000 kronor per år för heltidstjänst och verksamhetsmedel (avser avtal 2017–2020).
Finansieringen delas mellan Ale kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt 50/50-principen.

Social hållbarhet och folkhälsa i Ale 2017–2020
Gemensamt för de fyra verksamhetsåren har varit att skapa förutsättningar för ett välfungerande och
gränsöverskridande arbete genom att:
• Sprida kunskap, följa, bidra, uppmuntra och engagera i arbete som rör folkhälsa och social
hållbarhet

•
•
•

Arbeta för att barn- och unga perspektivet uppmärksammas och tas i beaktande i de olika
sammanhang målgruppen berörs
Stimulera till samverkan och dialog
Utveckla arbete med tidiga samordnade insatser och att de insatser som görs är systematiska

Nedan presenteras folkhälsoarbetet i Ale under åren 2017–2020. För varje verksamhetsår finns
målsättningar som är kopplade till Ale kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget. Därefter
presenteras de insatsområden och aktiviteter som har genomförts per verksamhetsår.

2017
Målsättningar
I kommunens verksamhetsplan med budget 2017 finns en målsättning att från 2018 och framåt arbeta mer
balanserat avseende hållbarhetens tre dimensioner. Den sociala dimensionen ska fokusera på att utjämna
livschanserna för kommunens invånare och att bygga ett socialt hållbart Ale. Därför är arbetet med sociala
investeringsperspektivet och tidiga samordnade insatser av stor vikt. Verksamhetsplanen folkhälsa är
kopplad till följande strategiska målsättningar:
• Lust att lära
• Sysselsättning för alla
• Underlätta människors vardag
• Delaktiga medborgare och invånare
• Styrning och ledning för hållbar utveckling
• Aktiv fritid
Insatsområden och aktiviteter
Tidigt samordnade insatser (TSI)
TSI är en samverkansarena för förvaltningsgemensamma frågor, organiserad efter barn och ungas behov.
Samordning, processledning och processtöd, utveckling av arbete samt att skapa systematik ingår i
området. För 2017 har följande frågor ingått i TSI:
• Våld i nära relationer
• Fullföljda studier
• Familjecentral
• Ungdomsmottagning
• Västbus/Simba-team
• SSPF (Skola, socialtjänst, polis, fritid)
• Ungdomsinflytande
• Drogförebyggande arbete
• Brottsförebyggande arbete
• Mål att utveckla arbetet och att de insatser som görs är systematiska
• Kompetensutveckling ”Skottlandsmodellen” för arbetsgrupp TSI.
Kompetensutveckling och analysarbete sociala investeringar
Insatsområdet har handlat om att skapa struktur och bidra med kunskap kring sociala investeringar. För
2017 har aktiviteter genomförts inom:
• Fortsatt utbildning och implementeringsarbete till politiker och tjänstepersoner.
• Designat och skapa en tydlig projektplan kring de beslutade investeringarna.
• Identifierat stödfunktioner som följer upp satsningarna under projekttiden.
• Tagit fram ett utvärderingsschema för sociala investeringar.
• Löpande undersöka hur ett eventuellt samarbete med regionen skulle kunna se ut.

Processtöd och framtagandet av en ny social investering fokuserat på problematisk skolfrånvaro
(Närvaroteam Ale - NÄTA).
• Design och metodstöd inom sociala investeringar.
• Samarbete med SKR (uppdrag psykisk hälsa) och regionen.
Kompetensutveckling hållbar styrning och ledning
Påbörjat ett förarbete för att kompetensutveckla inom hållbar styrning och ledning, Agenda 2030 samt
medborgardialog.
• Inleda processarbete i syfte att bygga en prototyp av ledningssystem som bygger på de tre
hållbarhetsprinciperna. Samverkan mellan Ale, Chalmers, Dialouges och SKR. Aktiviteter har
bland annat varit bilda ett designteam, kompetensutveckling och workshops med förtroendevalda.
• 2 genomförda föreläsningar till ledningsgrupper om omställningsarbete och medborgardialog.
Behovsinventering insatser och aktiviteter
Fortsatt utredningsuppdrag utifrån den sociala kartläggningen att inventera vilka insatser som finns att
tillgå för barn och unga i Ale.
• Kartlägga vilka insatser som finns på olika preventionsnivåer, kopplade till de problemområden
som kunde pekas ut i den sociala kartläggningen 2016. Sammanställt i rapporten Insatsinventering
2017.
• Påbörjat ett digitalt verktyg för att samla kommunens insatser på intranätet.
• Workshop och presentationer om Att leva i Ale – Social kartläggning 2016.
Hållbara samhällen
• Deltagit i samhällsplaneringsfrågor för att skapa förutsättningar för att stödja social hållbarhet
genom social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys av FÖP Nödinge 2030
Fysisk aktivitet på recept (FaR)
• Deltagit aktivit i FaR-nätverk och stötta att prioriterade insatser blir genomförda.
• Förankringsarbete i kommunen, samarbete mellan vårdcentraler, träningscenter och kommun
kring fysisk aktivitet.
• Aktivitetskalender med Ales tillgängliga insatser.
LUPP
• Genomförandet av ungdomsenkät LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).
• Samarbete med Göteborgsregionen (GR) kring genomförande och resultat.
Senior hälsa
• Delaktiga i planerandet av framtagandet av en äldreplan.
• Aktivitetsbidrag till äldregrupper för fysisk aktivitet: föreningsledda promenader för äldre.

2018
Målsättningar
I verksamhetsplan med budget 2018 fastställs att under 2018 utvecklas Ale kommuns styrmodell för att
tydligare styra på de tre hållbarhetsdimensionerna. De sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna
ska tydligt balanseras mot varandra i kommunens strategi. Målet är vidare att den sociala dimensionen ska
fokusera på att utjämna livschanserna för våra invånare och att bygga ett socialt hållbart Ale. Därför är
arbetet med sociala investeringsperspektivet och tidiga och förebyggande insatser av stor vikt.
Organisatoriska gränser får inte hindra en helhetssyn på individens situation och behov. Verksamhetsplan
folkhälsa är kopplad till följande strategiska målsättningar:
• Lust att lära

•
•
•

Sysselsättning för alla
Medskapande invånare
Hållbart samhälle

Insatsområden och aktiviteter
Tidigt samordnade insatser (TSI)
TSI är en samverkansarena för förvaltningsgemensamma frågor, organiserad efter barn och ungas behov.
Samordning, processledning och processtöd, utveckling av arbete samt att skapa systematik ingår i
området. För 2018 har följande frågor ingått i TSI:
• Fokusområden: problematisk skolfrånvaro, skapa systematik för gemensamma
hemmaplanslösningar
• Starta upp arbete med Family check up och PALS
• Fortsätta utveckla samverkansformen TSI
• Genomförandet av drogförebyggande föräldracaféer tillsammans med socialtjänst, polis, fältare
och ungdomsmottagning. Inriktning alla vårdnadshavare med barn i årskurs 7 och 9.
• Insatsinventering och digitalt verktyg.
• Samordning, samverkan och insatser inom övergripande områden:
o Våld i nära relationer
o Sociala investeringar
o Drogförebyggande arbete
o Västbus/Simba-team
o Familjecentral
Processarbete NÄTA och sociala investeringar
• Utbildning och implementeringsarbete till politiker och tjänstepersoner om sociala investeringar.
• Tagit fram en projektplan kring beslutad investering Närvaroteam Ale (NÄTA).
• Utbildat projektledare inom metoden i samarbete med SKR.
• Löpande undersöka hur ett eventuellt samarbete med regionen skulle kunna se ut.
Kompetensutveckling hållbar styrning och ledning
• Genomfört en perspektivinsamling i 360 grader, inom övergripande arbetet med Ale i 360 grader
• Utbildat 20 samtalsledare i Ale kommun.
• Kompetensutveckling om Agenda 2030, medborgardialog och demokratiutmaningar.
Inventering av insatser för barn, unga och familj
• Återkoppling och förankring av insatsinventering och dess resultat
• Tagit fram och designat ett digitalt verktyg där samtliga kommunala insatser för barn och unga
finns
• Informationsträff och 2 utbildningstillfällen för det digitala verktyget
Fysisk aktivitet på recept (FaR)
• Deltagit aktivit i FaR-nätverk och stötta att prioriterade insatser blir genomförda.
• Förankringsarbete i kommunen, samarbete mellan vårdcentraler, träningscenter och kommun
kring fysisk aktivitet.
• Aktivitetskalender med Ales tillgängliga insatser.
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)
• Deltagit aktivt i KUR-nätverket och varit delaktiga i att starta upp en pilot tillsammans med
samordningsförbundet. Ett par deltagare från Ale kommun deltog.

•

Förankringsarbete i kommunen och skapa förutsättningar för genomförandet.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
• Återkoppling av resultatet av LUPP-enkäten 2017 till ungdomar, politik och förvaltning. Det
skedde genom:
o Workshop elevråd
o Presentation i politiska nämnder
o Presentation skolpersonal
o Dialog på ungdomsdemokratidagar (påverkanstorg)
Äldreplan och senior hälsa
• Deltagit i framtagandet av en ny äldreplan
• Deltagit i workshoppar
• Bidragit till utveckling och genomförandet av seniormässan 2018
• Aktivitetsbidrag till äldregrupper för fysisk aktivitet: föreningsleda promenader för äldre.

2019
Målsättningar
Det sociala hållbarhetsarbetet i Ale kommun ska fokusera på att utjämna livschanserna för invånare och
på så sätt bygga ett hållbart samhälle. Det strategiska arbetet med social hållbarhet innehåller fyra av
kommunens strategiska målsättningar, samt målsättningarna Tydlig ledning- och styrprocess samt Underlätta
människors vardag. Varje målsättning har kopplingar till framtagna hållbarhetsområden från den sociala
kartläggningen 2016, samt kopplingar till Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Verksamhetsplan
folkhälsa är kopplad till följande strategiska målsättningar:
• God utbildning för alla
• Full och produktiv sysselsättning
• Medskapande invånare
• Hållbart samhälle
Insatsområden och aktiviteter
Tidigt samordnade insatser (TSI)
TSI är en samverkansarena för förvaltningsgemensamma frågor, organiserad efter barn och ungas behov.
Samordning, processledning och processtöd, utveckling av arbete samt att skapa systematik ingår i
området. För 2019 har följande frågor ingått i TSI:
• Under 2019 finns i TSI ett fokus på barn och ungas psykiska hälsa och en övergripande utredning
och bakomliggande orsaker till psykisk ohälsa startas upp.
• Family check up och PALS. Organisering och samordning tillsammans med utvecklingscentrum
för barns psykiska hälsa, Närhälsan, VGR.
• Samordning, samverkan och insatser inom övergripande områden:
o Våld i nära relationer
o Fullföljda studier
o Familjecentral
o Föräldrastöd
o Västbus/Simbateam
o Sociala investeringar, NÄTA
o Drogförebyggande arbete
o Utvecklingsarbete hemmaplanslösning
o Nya rutiner kring orosanmälan och polisanmälan kopplat till ANDT

Suicidprevention
• Uppstart av gemensamt arbete inom SIMBA-samverkan samt VGR.
• Utbildning av metoden YAM (youth mental awareness) till ungdomscoacher, kuratorer och
fältare.
• Test av metod till ungdomsrådet
Kompetensutveckling Ale i 360 grader
• Utvecklandet av en metodik i form av en process, samverkansform och uppskalning för att
bedriva innovationsarbete i realiserandet av Agenda 2030 lokalt och regionalt – Ale i 360 grader
• 2 medborgardialoger i öppet stormötes-forum
• Uppstart och genomförande av ”Expeditionen – det mänskliga mötet” med 5 medborgardialoger
i fokusgrupp
• Utbildning medborgardialog, demokrati och omställning till politikergrupp samt
Kommunfullmäktige
• Utbildningspaket till ledare i Ale med 3 olika föreläsare
• Utvecklingsdag för nätverket inom Västra hälsosjukvårdsnämnden (HSNV) samt samtliga 11
kommuner
Insatsverktyget
• Systemansvar och administration för insatsverktyget
Fysisk aktivitet på recept (FaR)
• Deltagit aktivit i FaR-nätverk och stötta att prioriterade insatser blir genomförda.
• Förankringsarbete i kommunen, samarbete mellan vårdcentraler, träningscenter och kommun
kring fysisk aktivitet.
• Aktivitetskalender med Ales tillgängliga insatser.
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)
• Deltagit aktivt i KUR-nätverket och varit delaktiga i att starta upp en pilot tillsammans med
samordningsförbundet. Ett par deltagare från Ale kommun deltog.
• Förankringsarbete i kommunen och skapa förutsättningar för genomförandet.
Mänskliga rättigheter och barnkonventionen
• Kompetensutveckling och utbildning till samtliga sektorer kring mänskliga rättigheter och
barnkonventionen genom SKR.
Senior hälsa
• Bidragit till senioraktiviteter genom föreningsbidrag (seniordag med prova-på-aktiviteter)
• Aktivitetsbidrag till äldregrupper för fysisk aktivitet: föreningsleda promenader för äldre.

2020
Målsättningar
Ale, likt flera andra kommuner står inför utmaningar, med bland annat befolkningsökning,
kompetensförsörjningsbehov, klimatförändringar och ökande psykisk ohälsa ställer krav på prioriteringar,
nytänkande, smarta, medskapande lösningar och nya arbetssätt. För att stärka den lokala demokratin och
få bättre effekt av politiska ambitioner och gjorda insatser behöver vi minska detaljstyrning och kontroll
och istället öka tillit och fokus på behov. Verksamhetsplan folkhälsa är kopplad till följande strategiska
målsättningar:
• Hälsa och välbefinnande (mål 3 Agenda 2030)

•

God utbildning för alla (mål 4 Agenda 2030)

Insatsområden och aktiviteter
Hälsa och välbefinnande
• Utvecklat metoder och dialogformer för att hantera komplexa frågor genom utvecklingsarbetet
Ale i 360 grader. Slutfört expeditions-gruppen, månadsblad, kommunikation av arbete samt
telefondialog med samtliga deltagare.
• Utvecklat nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter, bland annat genom
föreningssamarbeten. Arbetat fram pilotprojekt Ale attitude och bidragit till genomförande av
gruppverksamhet för ungdomar lett av Ale United, samt stöttning av nattvandrargrupper.
• Utredning av bakomliggande orsaker till psykisk ohälsa hos barn och unga i Ale kommun.
Genomförandet av rapport inom samverkan för TSI och tillsammans med regionala aktörer.
Utredningen är grund i fortsatt arbete med bland annat handlingsplan suicidprevention,
kompetenshöjning suicidprevention och psykisk ohälsa.
• Drogförebyggande kommunikationsaktiviteter exempelvis utskick av ANDT-foldrar till alla
vårdnadshavare med barn på högstadiet.
God utbildning för alla
• Tidigt Samordnade Insatser (TSI). Målet med arbetet med TSI är att bygga en arena för
samverkan av förvaltningsgemensamma frågor, organiserad efter barn och ungas behov. Under
2020 har insatser funnits inom:
o Fokusområde: Föräldraskapsstöd. Utformning av uppdrag samt påbörjat samarbete med
Läkarhuset Skepplanda om att stärka föräldrahälsa.
o Fokusområde: Våld i nära relationer. Informationskampanjer i samarbete med polis,
vårdcentraler och hyresvärdar. Uppstartat arbete Huskurage. Gemensamt arbete inom
SIMBA-samverkan med kartläggning av insatser inom våld i nära relationer. Uppdatering
av information på hemsidor och ungdomars digitala mötesplatser.
o Gemensamma sommaraktiviteter för barn och unga. Skapande av gemensamt system för
sommaraktiviteter. Bidrag till föreningar för att genomföra gratis sommaraktiviteter till
olika målgrupper. Särskild sommarsatsning för gymnasieungdomar med fokus på
aktiviteter och relationsbyggande.
o Påbörjat samarbete suicidprevention genom förberedande arbete med MHFAutbildningar (mental help first aid – psykisk livräddning/första hjälpen).
o Främja fysisk aktivitet och friluftsliv på Alegymnasium
o Utveckling av arbetsformen TSI
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Avtalsparter
Detta avtal är slutet mellan Ale kommun nedan kallad kommunen, och västra
hälso- och sjukvårdsnämnden nedan kallad HSN. Avtalet avser samverkan och
samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i Ale kommun.

Avtalstid
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2017 till 31 december 2020. Avsikten
är att påbörja nya avtalsdiskussioner under våren 2020 för kommande avtal.

Förutsättningar för samverkansavtalet
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är ”att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen”.
En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor är en förutsättning för att uppnå ett
långsiktigt socialt hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett
socialt hållbart samhälle innebär att grundläggande mänskliga rättigheter
respekteras och att inga grupper diskrimineras eller missgynnas. Rätten till bästa
möjliga fysiska och psykiska hälsa är en mänsklig rättighet. Barn och ungas
behov och rättigheter ska särskilt uppmärksammas.
Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
2014-2020 är den gemensamma vägvisaren för Västra Götalands utveckling.
Invånarna i Västra Götaland ska ha goda möjligheter att utvecklas bland annat
genom utbildning och arbete. Utbildning och arbete är två av de viktigaste
faktorerna för att minska skillnader i hälsa samt förhindra och bryta utanförskap.
Ett verktyg i det arbetet är dokumentet ”Samling för social hållbarhet – åtgärder
för jämlik hälsa i Västra Götaland.
Andra regionala och kommunala styrdokument som ligger till grund för det lokala
folkhälsoarbetet är:
 Västra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument.
 Kommunala styrdokument

Det gemensamma arbetet med folkhälsa och
social hållbarhet
Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett
bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Arbetet med folkhälsa och
social hållbarhet ska bedrivas strategiskt och innehålla systematiska och
målinriktade insatser för att förbättra befolkningens levnadsvillkor och hälsa samt
utjämna skillnader i hälsa. Arbetet omfattar att utveckla system och indikatorer
för ledning och styrning såväl som att stimulera till hälsofrämjande och
förebyggande samt generella och riktade insatser. Arbetet ska bygga på
långsiktighet och utgå från befolkningens behov. Det övergripande målet med det
gemensamma arbetet är att förbättra hälsan för befolkningen inom kommunen.

Styrning och ledning
Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska ha en politisk styrning och
bedrivas strategiskt. Kommunens och HSN:s gemensamma presidieträffar utgör
det politiska organ som kommer överens om den gemensamma inriktningen.
Presidiet sammanträder två gånger per år. Folkhälsa och social hållbarhet är en
stående punkt på dagordningen. Folkhälsostrategen deltar på dessa möten.
Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet är en del av förvaltningens ordinarie
arbete och kommunens styr- och ledningssystem. Arbetet ska utgå från
identifierade behov samt bedrivas i samverkan med olika samhällsaktörer.

Resurs
Kommunen är huvudman för en heltidstjänst avseende arbetet med folkhälsa och
social hållbarhet i enlighet med detta avtal.
I uppdraget ingår
 att verka för att arbetet med folkhälsa och social hållbarhet bedrivs
strategiskt och i samverkan med andra samhällsaktörer
 att bedriva arbetet utifrån regionala och kommunala styrdokument
 framtagande av plan, uppföljning och ekonomisk redovisning
 att analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i
kommunen
Akademisk utbildning i folkhälsovetenskap eller annan relevant utbildning ska
finnas vid förändringar av tjänsten t.ex. nyanställningar, omplaceringar eller
längre vikariat. Kommunen ska ha dialog med kontaktperson på avdelning
folkhälsa då förändringar uppstår som innebär skillnad för folkhälsotjänsten
exempelvis vid omorganisationer, nyanställningar eller längre tjänstledighet.

Utvecklingsområden
Under avtalsperioden ska fokus vara på att styra mot insatser med syfte att främja
en jämlik hälsa och livsvillkor för befolkningen samt att främja och utveckla
prioriterade gruppers delaktighet och inflytande i de insatser som görs. Ett arbete
kommer att initieras för att HSN och kommun ska samlas kring ett gemensamt
område för att främja jämlik hälsa och livsvillkor.

Gemensamma prioriteringar och insatser
Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska utgå från en långsiktig plan med
framtagna behovsbilder och prioriteringar. Planen kan med fördel integreras och
kopplas ihop med kommunens övergripande styrdokument. Planen ska innehålla
en beskrivning av prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som i kommunen
är i störst behov av insatser. Planen ska också innehålla uppföljningsbara
mål/indikatorer.
En plan med budget och insatser för kommande år ska tas fram årligen, mall för budget se
bilaga 1. Planen ska stämmas av med kontaktperson på avdelning folkhälsa. Innan beslut
ska den också diskuteras på den gemensamma presidiedialogen under hösten. Planen ska
skickas till kontaktperson på avdelning folkhälsa senast 1/12.

Uppföljning
Uppföljning av följsamhet till avtal samt genomförda insatser utifrån avtalet ska
årligen skickas till HSN, se bilaga 2. Uppföljningsprocessen kan komma att
revideras under avtalstiden. Bilagan ska senast den 25 januari vara avdelning
folkhälsa tillhanda. Uppföljning av det lokala arbetet ska även till
kommunstyrelsen för kännedom.
Avdelning Folkhälsa tar, på HSN:s uppdrag, initiativ till dialogmöte med
kommunchef eller motsvarande under avtalsperioden.
Folkhälsostrategen ansvarar att fortlöpande följa upp och rapportera eventuella
avvikelser gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till kommunledning
och till kontaktperson på avdelning folkhälsa.

Ekonomi
Finansiering och ersättning
Parterna svarar gemensamt för finansieringen av:
 Insatser utifrån årlig plan
 Lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg.
Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSN och
kommunen. Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen ersätter för perioden
2017-2020, vardera 1 000 000 kronor per år.
Upp till 10 procent av den totala ersättningen får flyttas över till nästkommande år
efter samråd med kontaktperson på avdelning folkhälsa. En skriftlig begäran med
en tydlig plan ska inkomma senast 31:e oktober. Uppföljning sker vid ordinarie
avtalsuppföljning och ska tydligt redovisas i budgeten. Om det vid
avtalsperiodens slut finns överskott ska detta återbetalas till respektive huvudman.

Utbetalning
Betalning sker halvårsvis, i mars och september, mot utbetalning från HSN till
kommunen. Den årliga planen med budget fungerar som grund för utbetalning
från HSN.

Omförhandling eller tvist
Om det under avtalstiden inträffar betydande förändringar i villkoren har parterna
rätt att kräva omförhandling. Frågan ska då lyftas skriftligt.
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första
hand genom förhandlingar mellan parterna. I annat fall löses tvisten i allmän
domstol.

Underskrifter
Göteborg den……………..

………………… den………

……………………………..
Nicklas Attefjord
Ordförande
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

……………………………..
Paula Örn
Ordförande kommunstyrelsen

……………………………..
Leena Ekberg
Avdelningschef kvalitetsstyrning,
uppdrag och avtal

……………………………..
Björn Järbur
Kommunchef
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.282
Datum: 2021-06-02
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Arvode i enlighet med arvodesbestämmelserna, 3.1.3 9 stycket,
avseende justering av arvode vid 40 procent
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arvodet för Jessika Loftbring (C) avseende uppdragen som
politiskt sakkunnig och ordförande i servicenämnden ska utgå med 27 960 kronor per månad
från och med 2021-06-01.
Kommunstyrelsen beslutar att arvodet ska räknas upp årsvis i enlighet med ordinarie
förfarande.
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-17 förrättades val som innebär att
kommunstyrelsen behöver fatta beslut i fråga om arvode för den valda. Beslutet som krävs
avser det uppdrag med fast arvode till vilket Jessika Loftbring (C) valdes samt det uppdrag
som politiskt sakkunnig som hon innehar sedan tidigare.
I arvodesbestämmelserna, 3.1.3 9 stycket, anges att kommunstyrelsen ska besluta i fall som
dessa, när uppdragen vart och ett för sig understiger 40 procent men där den sammanlagda
sysselsättningsgraden uppgår till 40 procent eller mer. Bakgrunden till bestämmelsern har att
göra med att vid 40 procent upphör rätten till ersätting för förlorad arbetsförtjänst, vilket
innebär att arvodet behöver sättas till ett högre belopp än vad som annars hade varit fallet.
För Jessika Loftbrings (C) del innebär det ett arvode om 27 960 kr per månad.

Erik Bergman
Kanslichef
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun.
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Löneenheten
För kännedom:

Envar vald
Kanslichef Erik Bergman
Ärendet
I 4 kap. 1 § kommunallagen (KL) anges vilka som räknas som förtroendevalda. I 4 kap. 12–
18 §§ regleras rätten till arvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.
För att specificera har kommunfullmäktige 2015-06-15 § 101 antagit arvodesbestämmelser
för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun.
Huvudregeln för arvoden av mindre omfattning (mindre än 40 procent av heltid) är att
ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår. Av 2.1.2 i bestämmelserna framgår att för
uppdrag mellan 40-99 procent utgår inte ersättning för förlorad arbetsförtjänst och av 3.1
framgår att politiskt sakkunnig omfattas av reglerna för årsarvode.
Arvodena är satta till olika värde per angiven sysselsättningsgrad med hänsyn tagen till
huruvida ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår eller ej. För att reglera denna skillnad vid
situationer som dessa finns rubricerat stycke i arvodesbestämmelserna. Kommunstyrelsen ska
därför i situationer som dessa beslut om justering av arvodet för att kompensera att ersättning
för förlorad arbetsförtjänst ej längre utgår.
Jessika Loftbring (C) innehar efter kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-17 följande
uppdrag med tillhörande fasta arvodering:
-

Politiskt sakkunnig enligt bilaga 1, tjänstgöring 20 procent med ett arvode om 11 184
kr per månad. Det blir bilaga 1 istället för 2 med hänvisning till not 4 i bilaga 2.
Ordförande servicenämnden enligt bilaga 2, tjänstgöring 30 procent med ett arvode
om 12 582 kr per månad.

Det innebär sammantaget ett månadsarvode om 50 procentig sysselsättning med ett arvode
om 23 766 kr per månad.
För ytterligare uppdrag inom servicenämnden utgår inget arvode, men för andra
förtroendeuppdrag utgår sammanträdesarvode enligt ordinarie regler.
Utifrån bestämmelsen i 3.1.3 9 st innebär det att då sysselsättningsgraden överstiger 40
procent så utgår ej längre ersättning för förlorad arbetsförtjänst (2.1.2).
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Servicenämndens ordförande har ett arvode motsvarande 30 procent och 0,18 av
riksdagsmannaarvodet.
Arvode riksdagsledamot 69 900 kr
0,18 * 69 900 = 12 582
Arvode per procentenhet 12 582/30 = 419,4 kr.
Politisk sakkunnig har ett arvode motsvarande 20 procent och 0,008 av
riksdagsmannaarvodet per procent av heltid.
0,008 * 20 = 0,16
0,16 * 69 900 = 11 184
Arvode per procentenhet 11 184/20 = 559,2 kr.
Eftersom arvode för ordförande i servicenämnden baseras på reglerna för under 40 procent är
det lägre, då det förutsätter ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Nu när Jessika Loftbring
(C) har två uppdrag så hamnar hon över 40 procent. Därför kommer ingen ersättning för
förlorad arbetsförtjänst att utgå. Det innebär att arvodet för uppdraget som ordförande i
servicenämnden behöver höjas till 559,2 kr per procentenhet från 419,4 kr per procentenhet.
Arvodet per procentsats för Jessika Loftbring (C) med nuvarande uppdrag ska vara 559,2 kr
per angiven procentsats.
Alltså 559,2 * 50 = 27 960 kr i månadsarvode. Skillnaden gentemot beräkningen ovan, alltså
kompensationen för att förlorad arbetsförtjänst ej utgår, blir 4 194 kronor per månad.
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
I 4 kap. 1 § kommunallagen (KL) anges vilka som räknas som förtroendevalda. I 4 kap. 12–
18 §§ regleras rätten till arvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.
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För att specificera har kommunfullmäktige 2015-06-15 § 101 antagit arvodesbestämmelser
för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun.
I förevarande fall är följande stycke aktuellt:
3.1.3 9 st:
Utgör eller överstiger den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden 40 procent och har
något av de ingående uppdragen en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent, ska
kommunstyrelsen bestämma arvodet för den förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av
arvodet ska beaktas att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m upphör för
uppdrag med en beräknad sysselsättningsgrad om 40 procent eller mer.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
För beslutets genomförande svarar löneenheten, som också genomför sedvanlig uppräkning
av arvodet i enlighet med befintligt förfarande kopplat till arvodet för riksdagsledamot.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör ingen annan bedömning än att det är helt och fullt rimligt samt i enlighet
med kommunallagens 4 kap. 18 § att arvode ska utgå i enlighet med förslaget i förevarande
tjänsteutlåtande, vilket är baserat på av kommunfullmäktige antagna bestämmelser.
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Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda m fl i Ale kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-15, § 101
Ändrade av kommunfullmäktige 2016-12-19, § 249
Ändrade av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 109

Diarienummer KS.2017.410
Ändringarna träder i kraft vid olika datum mellan den 1 juli 2018 och den 1 januari 2019, se fullmäktiges protokoll.

Ändrade av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 228

Diarienummer KS.2018.338
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019, men ska avseende politiskt sakkunniga samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande i servicenämnden tillämpas från och med den 1 december 2018, se fullmäktiges protokoll.

Ändrade av kommunfullmäktige 2019-12-16, § 207
Diarienummer KS.2019.159
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i
Ale kommun
1. Allmänna bestämmelser
1.1 Uppdrag som omfattas
Dessa arvodesbestämmelser gäller för förtroendevalda i Ale kommun och de som innehar ett
uppdrag upptaget i bilaga 4.
1.2 Definitioner
I dessa arvodesbestämmelser avses med
arvode ersättning för fullgörande av ett uppdrag
ersättning ersättning för kostnader eller förlorade förmåner vid fullgörande av ett uppdrag
förtroendevald ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar
samt revisorer och till kommunfullmäktige anmälda politiskt sakkunniga
nämnd kommunens styrelser och nämnder
SGI sjukpenninggrundande inkomst per timma enligt försäkringskassans beräkningsgrunder

2. Ersättningar för kostnader i samband med fullgörande av uppdrag
Förtroendevalda har i vissa fall rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad
pensionsförmån, förlorad semesterförmån, rese- och traktamentsersättning samt ersättning för
barntillsyn förorsakade av förtroendeuppdrag för Ale kommun.
Föredragande i fullmäktige eller nämnd som erhåller övrigt arvode med stöd av bilaga 4, ska vid
tillämpningen av avsnitt 2 jämställas med förtroendevald med rätt till sammanträdesarvode.
Arvoderade för övriga uppdrag upptagna i bilaga 4 har endast rätt till ersättningar för kostnader
förorsakade av uppdraget om detta är angivet i avsnitt 2.4 (rese- och traktamentsersättning).
2.1 Förlorad arbetsinkomst m m
2.1.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent har inte rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
2.1.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent har inte rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag som omfattas av årsarvode. Erhåller den
årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst i samband med detta uppdrag i enlighet med vad som gäller för övriga
förtroendevalda enligt avsnitt 2.1.3.

2.1.3 Övriga förtroendevalda
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med
sammanträdesarvode har för dessa uppdrag rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m i
följande fall.
1. Förtroendevalda som är anställda eller egna företagare har rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst som kan styrkas. Den förlorade arbetsinkomsten ska beräknas efter hur
många timmar en förtroendevald inte har kunnat arbeta och beräknas på samma sätt som
SGI, men utan tillämpning av bestämmelserna om tak för SGI.
2. Förtroendevalda som är arbetslösa har rätt till ersättning för förlorad arbetslösersättning
som kan styrkas.
3. I det fall förtroendevald bryter föräldraledighet för att fullgöra sitt förtroendeuppdrag så
skall ersättning betalas ut baserad på arbetsinkomsten från den tjänst som den
förtroendevalde är föräldraledig ifrån.
I kommunen anställd, som på sin ordinarie arbetstid fullgör sitt förtroendeuppdrag, är berättigad
till ledighet med bibehållna löneförmåner och har då inte rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst avser den faktiska arbetstid som den förtroendevalda
har gått miste om. Detta innebär att ersättning kan utges för förlorad arbetsinkomst till följd av
arbetstidslagens föreskrifter om nattvila.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges med ett belopp per timme om högst 0,006 av vid
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsman.
2.2 Förlorad pensionsförmån
Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har
rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån när de fullgör uppdrag för vilka ersättning för
förlorad arbetsinkomst m m utges. Ersättningen utges kalenderårsvis i efterskott och beräknas som
4,5 procent av den förtroendevaldas sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättningen för förlorad pensionsförmån utges som en schablon till förtroendevald upp till 67 års
ålder.
Ersättningsberättigad vars förlorade pensionsförmån är större än schablonen, har rätt till ersättning
med verklig förlust i stället för med schablonen, om den ersättningsberättigade kan styrka den
verkliga förlustens storlek, dock maximalt med 30 procent av den ersättningsberättigades
sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras
inom viss tid.
Motsvarande ersättning till förtroendevald i annan ålder utges om den förtroendevalde kan styrka
att han eller hon har haft en verklig förlust. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom
viss tid.

2.3 Förlorad semesterförmån
Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har
rätt till ersättning för förlorad semesterförmån som kan styrkas när de fullgör uppdrag för vilka
ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges. Detta gäller dock inte om förlorad
semesterförmån är inräknad i underlaget för framräkning av förlorad arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad semesterförmån utges kalenderårsvis i efterskott. Om den förlorade
förmånen består i förlorade semesterdagar beräknas ersättningen utifrån antalet förlorade
semesterdagar värderade som den lön den förtroendevalda hade erhållit från aktuell arbetsgivare
för motsvarande antal arbetsdagar. Består den förlorade semesterförmånen i ett förlorat belopp
utgår ersättning med det beloppet.
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid.
2.4 Rese- och traktamentsersättning
2.4.1 Sammanträde eller förrättning inom Ale kommun
Förtroendevald som har resekostnader vid sammanträde och vid förrättning inom kommunen, har
rätt till ersättning enligt samma villkor som gäller för kommunens anställda i allmänhet, om inte
annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4.
Ersättning ska utges om avståndet mellan bostaden (eller i förkommande fall ordinarie arbetsplats)
och sammanträdesstället (eller platsen för en förrättning) överstiger 3 km.
Har privat periodbiljett (dygns-,månads- eller årsbiljett)) på Västtrafik använts utges ersättning med
ett schablonbelopp om 20 kr för ersättningsberättigad resa (enkelresa), om inte en ersättning med
schablonbeloppet medför att högre ersättning skulle komma att utges än vad den
ersättningsberättigade har köpt biljetten för. Ersättning ska i så fall utges med ett belopp som är så
stort att den sammanlagda ersättningen som utges för periodbiljetten motsvarar vad den
ersättningsberättigade har betalat för periodbiljetten.
2.4.2 Sammanträde eller förrättning utom Ale kommun
Förtroendevalda som har resekostnader vid sammanträde eller förrättning utom kommunen har
rätt till ersättning för resekostnaderna och traktamente enligt samma villkor som gäller för
kommunens anställda i allmänhet, om inte annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som
har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd,
ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande,
vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för
funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4.
Traktamente ska utges om förrättning skett mer än 50 km (närmaste färdväg) från antingen den
förtroendevaldas arbetsplats eller den förtroendevaldas bostad.

Har privat periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) på Västtrafik använts utges ersättning med
20 kr för ersättningsberättigad resa, dock maximalt vad biljetten har kostat att köpa.
2.4.3 Resekostnader i övriga fall
Förtroendevald som har funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader även i andra fall
än vad som framgår av punkterna 2.4.1 och 2.4.2. Ersättning för resekostnader utges om den
förtroendevaldas funktionshinder medför att han eller hon annars inte kan delta i ett sammanträde
eller i en förrättning. Ersättning utges för billigaste transportsätt som är möjligt att välja i det
enskilda fallet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare,
föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande
för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala
pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4.
2.4.4 Gemensamma bestämmelser för reseersättningar och traktamenten
Resa som inte sker med Västtrafik, färdtjänst eller eget transportmedel bör beställas genom
kommunens reseleverantör. Blir resa inställd, ska den förtroendevalda eller ersättningsberättigad
rådsmedlem som har beställt resan se till att den avbokas så snart det är möjligt.
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid.
2.5 Ersättning för barntillsyn
2.5.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på 100 procent har inte rätt till ersättning för
barntillsyn.
2.5.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent
Årsarvoderade för förtroendeuppdrag omfattande en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99
procent har inte rätt till ersättning för barntillsyn för det uppdrag som omfattas av årsarvode.
Erhåller den årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till
ersättning för barntillsyn i samband med detta uppdrag enligt vad som gäller övriga
förtroendevalda enligt avsnitt 2.5.3.
2.5.3 Övriga förtroendevalda
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med
sammanträdesarvode har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de
fullgör dessa uppdrag. Ersättning för styrkta kostnader utges för tillsyn av barn, om barnet inte har
fyllt 12 år och ingår i den förtroendevaldas familj. Ersättning utges inte för tillsyn som ingår i
ordinarie tillsyn av barnet.
Ersättning utges med max 200 kr i timmen exklusive RUT-avdrag.
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid.
2.6 Gemensamma bestämmelser för ersättningar
Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån i enlighet med punkterna

2.1-2.3, om sammanträdet ställs in senare än två veckor före sammanträdet och den
förtroendevalda inte har möjlighet att gå i tjänst i sin ordinarie verksamhet.
Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald och ersättningsberättigad rådsmedlem rätt
till rese- och traktamentsersättning enligt punkten 2.4, om sammanträdet ställs in senare än en dag
före sammanträdet och den förtroendevalda inte har nåtts av informationen om att sammanträdet
är inställt och i onödan har företagit en resa till sammanträdet.
Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för barntillsyn i enlighet
med punkten 2.5, om sammanträdet ställs in senare än en dag före sammanträdet och den
förtroendevalda inte har möjlighet att avboka planerad barntillsyn utan ersättningsskyldighet.
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Arvoden

3.1 Årsarvoden
3.1.1 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad på 40 procent eller mer
Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 1 har rätt till arvode med i bilagan angiven del
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot.
Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan.
3.1.2 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad som är lägre än 40 procent
Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 2 har rätt till arvode med i bilagan angiven del
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot.
Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan.
3.1.3 Gemensamma bestämmelser för årsarvoden
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid) har inte rätt till
ytterligare arvode från kommunen.
För uppdrag inom den nämnd som ett årsarvode utgår för, har årsarvoderad med en beräknad
sysselsättningsgrad under 100 procent utöver årsarvodet endast rätt till annat arvode
(tilläggsarvode) vid särskilda och avgränsade uppdrag som har beslutats av kommunstyrelsen.
Beslut om tilläggsarvode ska innehålla orsaken till varför arvodet utges, arvodets storlek och
tidsperioden under vilken arvodet utges. För ett tilläggsarvode gäller de bestämmelser som gäller
för den förtroendevaldas årsarvoderade uppdrag, dock ska inte den beräknade
sysselsättningsgraden ändras.
Årsarvodet omfattar i övrigt all nedlagd tid inom nämndens verksamhetsområde, vilket innebär att
årsarvoderad inte har rätt till ytterligare arvode från egen nämnd.
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har rätt till
sammanträdesarvode enligt avsnitt 3.2 för uppdrag i annan nämnd än den som årsarvode erhålls
ifrån eller för uppdrag beslutat av annan nämnd än den som årsarvode erhålls ifrån.

Årsarvoderade ska rapportera från sitt deltagande i kurser och konferenser vid närmast följande
sammanträde med egen nämnd.
Bilaga 5 innehåller exempel på vad ett uppdrag kan innehålla.
Utses flera förtroendevalda till olika delar av ett årsarvoderat uppdrag, ska kommunstyrelsen
bestämma hur uppdragens beräknade sysselsättningsgrad ska fördelas mellan dem och bestämma
arvoden för de förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av arvoden ska beaktas att
kommunens sammanlagda kostnader inte blir större än om en förtroendevald hade innehaft hela
uppdraget.
Om ett uppdrag, som enligt bilaga 5 är ett exempel på vad som ingår i ett uppdrag för en
årsarvoderad förtroendevald, inte ingår i den förtroendevaldas uppdrag och det icke ingående
uppdraget kan förväntas påverka sysselsättningsgraden i icke obetydlig omfattning, ska
kommunstyrelsen bestämma det årsarvoderade uppdragets arvode och beräknade
sysselsättningsgrad. Förtroendevald som utses till det icke ingående uppdraget erhåller årsarvode
eller sammanträdesarvode i enlighet med dessa bestämmelser.
Utses en förtroendevald till flera årsarvoderade uppdrag har den förtroendevalda rätt till summan
av årsarvodena, dock max för en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid). Överstiger
den beräknade sysselsättningsgraden 100 procent, ska de högst betalda arvodena utges i första
hand. Utgör eller överstiger den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden 40 procent och har
något av de ingående uppdragen en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent, ska
kommunstyrelsen bestämma arvodet för den förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av
arvodet ska beaktas att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m upphör för uppdrag
med en beräknad sysselsättningsgrad om 40 procent eller mer.
Om årsarvoderad är sjuk bibehåller han eller hon årsarvodet under 2 månader. Ersättare erhåller
årsarvode från och med den tredje månaden. Vid frånvaro på annan grund än sjukdom, bestämmer
kommunstyrelsen om ersättning till den årsarvoderade och ersättare.
3.2 Sammanträdesarvoden
Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 3 har rätt till sammanträdesarvode för varje
påbörjad timma ett sammanträde pågår med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven del av vid
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot.
För förtroendevalds deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges
dock inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma.
Förtroendevald som under samma dygn deltar i ett eller flera sammanträden som pågår mindre än
sammanlagt 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar.
Sammanträdesarvode utges för deltagande i sammanträde och på förhand beslutad eller i efterhand
godkänd förrättning. För deltagande i kurs eller konferens utgår halvt sammanträdesarvode.
Sammanträdesarvodet utgör ersättning för inläsning, sammanträde och justering av protokoll.

Sammanträde och förrättning ska anses pågå från den tid som mötet börjar till den tid det slutar.
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om mötet avbryts för lunch och därefter
fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.
För valberedning i anslutning till fullmäktigesammanträde utgår inte sammanträdesarvode.
Inställelsetid och gruppmöte ersätts inte, med undantag för gruppmöte i direkt anslutning till
arvoderat fullmäktige- eller nämndsammanträde. Sammanträdesarvode utges i dessa fall som om
sammanträdet och gruppmötet vore ett sammanträde, om den förtroendevalda i samband med
ifyllande av uppgifter om arvodesunderlag till mötets sekreterare även fyller i den tid han eller hon
varit närvarande på anslutande gruppmöte.
Av punkten 5.4 framgår att ansökan om arvode för förrättning ska göras inom viss tid.
3.3 Övriga arvoden
3.3.1. Gruppledare
Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige
under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges mandatperiod under förutsättning
att partiet har anmält namnet på gruppledaren till fullmäktige på nya fullmäktiges första
sammanträde. Sker anmälan senare så utgår arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till
fullmäktige. Gruppledarens rätt till gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet
anmäler en annan gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare.
Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven del av vid
varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot.
Gruppledare har inte rätt till ytterligare arvode från kommunen för uppdraget som gruppledare.
Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige.
3.3.2. Särskilda uppdrag
Innehavare av andra uppdrag upptagna i bilaga 4 än gruppledare, har rätt till arvode från
kommunen för den i bilagan angivna tiden och med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven
del av vid varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot.
För ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet och rådet
för funktionshinderfrågor i Ale, vilka inte har utsetts av ett kommunalt organ gäller följande.
1. Arvode utges för deltagande i rådens sammanträden. För deltagande i kurs eller konferens
beslutat av rådet utgår halvt timarvode. Arvodet utgör ersättning för inläsning,
sammanträde och justering av protokoll.
2. Sammanträde ska anses pågå från den tid som sammanträdet börjar till den tid det slutar.
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om sammanträdet avbryts för lunch och
därefter fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.
3. Inställelsetid ersätts inte.
4. För deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges dock
inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma.

5. För sammanträde som pågår mindre än 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar.
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid.

4

Pension
Att förtroendevald i vissa fall har rätt till pension framgår av särskilda bestämmelser.

5 Gemensamma bestämmelser
5.1 Tak för arvode och ersättningar
Förtroendevalda med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har inte rätt till arvoden
och ersättningar till ett sammanlagt månadsbelopp överstigande vid varje tid gällande
månadsarvode för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. I ersättningar ska dock inte inräknas
rese- och traktamentesersättningar enligt avsnitt 2.4.
5.2 Utbetalning av arvoden och ersättningar
Årsarvoden och sammanträdesarvoden för kommunala sammanträden utbetalas utan särskilt
yrkande. Sammanträdets sekreterare för deltagarförteckning och närvarotid för deltagare. Det
ankommer på sammanträdets sekreterare att inge underlag för utbetalning av sammanträdesarvode
för kommunala sammanträden. Detsamma gäller övrigt arvode för ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande,
ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale
enligt avsnitt 3.3.2 och bilaga 4.
Ersättningsberättigad som erhåller sammanträdesarvode eller övrigt arvode, ska vid sammanträdet
till sekreteraren anmäla om han eller hon
1. har deltagit eller avser att delta i annat kommunalt möte samma dag för vilket
sammanträdesarvode utges genom att ange aktuellt eller aktuella möten eller
2. har deltagit i gruppmöte i anslutning till fullmäktige- eller nämndsammanträde (avsnitt 3.2
om sammanträdesarvode) genom att ange klockslagen mellan vilka gruppmötet pågick,
Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgifterna med sin namnteckning eller signatur.
Sammanträdesarvoden för förrättningar, andra övriga arvoden och ersättningar utbetalas efter
yrkande från den förtroendevalda eller annan berättigad. Särskild blankett för ansökan om
ersättningar ska användas för att framställa yrkanden. Ifylld blankett överlämnas till berörd nämnds
sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dem. Yrkande om ersättning för förlorad
arbetsinkomst eller för resekostnader får i stället framställas på sekreterarens underlag för
utbetalning av sammanträdesarvode om sekreteraren medger det.
Den som yrkar ersättning för resekostnader ska vid resa
1. med privat bil ange kilometerantal för ersättningsberättigad resa.
2. med Västtrafik med periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) i stället ange den
ersättning den förtroendevalda har rätt till enligt avsnitt 2.4 eller
3. med Västtrafik med annan biljettyp ange använd biljettyp och ange kostnaden för biljetten.
Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgifterna med sin namnteckning eller signatur.

Den som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ange antal timmar inkomstbortfall den
arvodesberättigade aktiviteten har förorsakat. Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgiften
med sin namnteckning eller signatur.
Om förberedande ortsutvecklingsmöte eller annat sammanträde eller möte hålls utan att
sekreterare finns närvarande, ansvarar ordföranden för att sekreterarens uppgifter enligt dessa
arvodesbestämmelser fullgörs.
Kommunstyrelsen får bestämma att deltagarförteckning, närvarotid, underlag för utbetalning och
blankett för särskilt yrkande får föras digitalt eller ersättas med ett digitalt förfarande.
Årsarvode utbetalas med 1/12 per månad den månad arvodet avser. Övriga arvoden och
ersättningar utbetalas en gång per månad i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning
senast månaden efter det ett yrkande om ersättning har inkommit till kommunen. Utbetalning i
annan ordning får beslutas av kommunstyrelsen.
5.3 Uppgiftsskyldighet
5.3.1 Arbetsinkomsts storlek
För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst, ska den förtroendevalda till
personalavdelningen i Ale kommun lämna ett intyg utvisande sin inkomst.
1. För anställd ska intyget vara utfärdat av arbetsgivare.
2. För företagare ska intyget vara utfärdat av försäkringskassan. Intyget ska vara baserat på
modellen SGI.
3. För arbetslös ska intyget vara utfärdat av arbetslöshetskassa eller myndighet.
Förtroendevald ska lämna intyg på arbetsinkomstens storlek årligen och vid förändringar av
inkomst.
5.3.2 Reseersättning och ersättning för barntillsyn
För att erhålla reseersättning (avsnitt 2.4) ska den ersättningsberättigad styrka utlägg med kvitton,
om inte utlägget avser resa med privat bil eller med Västtrafik. Erfordras kvitton ska dessa bifogas
yrkandet om ersättning.
För att erhålla ersättning för barntillsyn (avsnitt 2.5) ska den ersättningsberättigade styrka utlägg
med kvitton som ska bifogas ett yrkande.
5.3.3 Övriga uppgifter
Förtroendevald ska kunna styrka övriga uppgifter som krävs för att kunna avgöra om den
förtroendevalda har rätt till ersättning.
Om kommunstyrelsen begär att sådan uppgift styrks, ska den förtroendevalda styrka uppgiften.
Intill dess att detta skett ska någon ersättning inte utbetalas.

5.4 Preskriptionsregler
Yrkande om sammanträdesarvode för förrättning enligt punkten 3.2, övriga arvoden enligt
punkten 3.3.2, ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt punkten 2.1, rese- och
traktamentsersättning enligt punkten 2.4 och ersättning för barntillsyn enligt punkten 2.5 ska
lämnas in senast 6 månader efter dagen för förrättningen eller sammanträdet till vilket arvodet,
förlusten respektive kostnaden hänför sig.
Yrkande om förlorad pensionsförmån enligt punkten 2.2 eller förlorad semesterförmån enligt
punkten 2.3 ska lämnas in till kommunen senast kalenderåret efter det år förlusten har uppkommit.
Har yrkande om ersättning eller arvode inkommit efter föreskriven tid, har rätten till ersättning
förfallit och ersättningen utbetalas inte. Kommunstyrelsen får om den förtroendevalda har haft
beaktansvärda skäl för förseningen besluta att ersättningen ändå ska utbetalas.
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Tolkning av arvodesbestämmelser
Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa arvodesbestämmelser.

7

Övergångsbestämmelser m m
Dessa arvodesbestämmelser träder i kraft den 1 juli 2015, då tidigare arvodesbestämmelser upphör
att gälla.
Tidigare bestämmelser ska dock fortsätta att gälla för arvoden, pensioner och ersättningar
inarbetade före ikraftträdandet.
För revisionens ordförande och vice ordförande ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas
retroaktivt från och med den 1 januari 2015.
För årsarvoderade som för annat uppdrag har erhållit sammanträdesarvode ska i stället de nya
bestämmelsernas regler om rätt till ersättning tillämpas retroaktivt från och med de nu upphävda
arvodesbestämmelsernas ikraftträdande. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och
ersättning för barntillsyn avseende tiden före den 1 juli 2015 ska lämnas till kommunen senast den
31 december 2015 i stället för vad som anges i avsnitt 5.4 första stycket.

Bilaga 1
Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad
motsvarande 40 procent eller mer
Förtroendeuppdrag

Del av arvodet för en
riksdagsledamot per
månad

Kommunstyrelsens ordförande

Sysselsättningsgrad i
procent
av heltid
100

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

100

0,80

Utbildningsnämndens ordförande

50

0,40

Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande

40

0,30

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
1:e vice ordförande
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

65

0,55

52,5

0,47

50

0,40

Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice
ordförande
Politisk sakkunnig1

40

0,30

X2

0,008 per procent av
heltid i
sysselsättningsgrad

_____

0,90

Gäller sakkunnig som uppfyller förutsättningarna i 54 a och 54 b §§ allmän stadga för styrelser och nämnder i
Ale kommun och som har en sysselsättningsgrad motsvarande 40 procent av heltid eller mer. Om
sysselsättningsgraden för en sakkunnig har bestämts till under 40 procent, framgår i stället arvodet av bilaga 2.
2 Hur sysselsättningsgraden bestäms framgår av 54 c § allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.
1

Bilaga 2
Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad
motsvarande mindre än 40 procent
Förtroendeuppdrag

Individ- och familjeutskottets 2:e vice
ordförande
Kultur- och fritidsnämndens samt
servicenämndens ordförande
Kultur- och fritidsnämndens samt
servicenämndens 1:e vice ordförande
Valnämndens ordförande1

30

0,180

20

0,130

4

0,030

Valnämndens 1:e vice ordförande1

2,5

0,019

Överförmyndarnämndens ordförande

4

0,030

Överförmyndarnämndens 1:e vice
ordförande
Revisionens ordförande

2,5

0,019

8

0,060

Revisionens vice ordförande

7

0,050

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
ledamöter (ej ordförande eller 1:e vice
ordförande)
Kommunfullmäktiges, kultur- och
fritidsnämndens samt servicenämndens 2:e vice ordförande
Utbildningsnämndens, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens samt
samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice
ordförande
Kommunfullmäktiges ordförande

25

0,150

3,5

0,026

7

0,050

30

0,180

Kommunfullmäktiges 1:e vice
ordförande
Demokratiberedningens ordförande

20

0,130

3

0,018

2

0,013

Demokratiberedningens vice
ordförande
_____
1

SysselDel av arvodet för en
sättnings- riksdagsledamot per månad
grad i
procent av
heltid
12,5
0,090

Årsarvode erhålls endast under valår eller folkomröstningsår. Andra år erhålls sammanträdesarvode.

Politisk sakkunnig2
_____

X3

0,006 per procent av heltid i
sysselsättningsgrad4

Gäller sakkunnig som uppfyller förutsättningarna i 54 a och 54 b §§ allmän stadga för styrelser och nämnder i
Ale kommun och som har en sysselsättningsgrad under 40 procent av heltid. Om sysselsättningsgraden för en
sakkunnig har bestämts till 40 procent eller mer, framgår i stället arvodet av bilaga 1.
3 Hur sysselsättningsgraden bestäms framgår av 54 c § allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.
4
Motsvarar den sammanlagda sysselsättningsgraden för en sakkunnigs årsarvoderade uppdrag 40 procent eller
mer, ska kommunstyrelsen i enlighet med avsnitt 3.1.3 nionde stycket bestämma arvodet.
2

Bilaga 3
Förteckning över förtroendeuppdrag som arvoderas med
sammanträdesarvoden
Förtroendeuppdrag

Del av månadsarvodet för en
riksdagsledamot per timme

Revisorer (ej ordförande och vice
0,0050
ordförande)
Ledamöter och ersättare i
0,0025
kommunfullmäktige och nämnder samt
övriga förtroendevalda som inte
arvoderas på annat sätt

Bilaga 4
Förteckning över övriga arvoden
Uppdrag

Del av arvodet för en
riksdagsledamot

Vigselförrättare

för vigselakt

0,02

Borgerlig begravningsofficiant

för
begravningsakt
i månaden

0,045

för valdag med
för- och
efterarbete
för valdag med
för-och
efterarbete
för valdag med
för- och
efterarbete
för beredskap att
tjänstgöra på
valdag med
förarbete
för förtidsröstningsperiod
med för- och
efterarbete
för varje
påbörjad timma
under
sammanträdestid
för sammanträde

0,052

för sammanträde

0,005

Gruppledare för partigrupp i
kommunfullmäktige
Ordförande för valdistrikt
Vice ordförande för valdistrikt
Andra röstmottagare för valdistrikt (än
ordförande och vice ordförande)
Reserv för röstmottagare som ej kallas
in att tjänstgöra på valdag
Ambulerande röstmottagare

Representanter i kommunala
brukarråd
Skolelever ingående i kommunala
projektgrupper för skolor
Representanter i ungdomsrådet
Icke kommunalt utsedda ledamöter
och ersättare i kommunala
pensionärsrådet i Ale kommun1
Icke kommunalt utsedda ledamöter
och ersättare i rådet för
funktionshinderfrågor i Ale1
___

0,045

0,045
0,036
0,018

0,036

0,0025

0,0014

för varje
0,0025
påbörjad timma
under
sammanträdestid
för varje
0,0025
påbörjad timma
under
sammanträdestid

För kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges arvode och ersättning för förtroendevalda enligt dessa
arvodesbestämmelser. För icke kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges övrigt arvode enligt avsnitt
3.3.2 och bilaga 4 samt rese- och traktamentsersättning enligt avsnitt 2.4 i dessa arvodesbestämmelser.

1

Kommunalt valda styrelseledamöter
och revisorer i stiftelser, föreningar och
fonder om ersättning inte utges från
stiftelsen eller föreningen
Ordförande för ortsutvecklingsmöte

för varje
0,0025
påbörjad timma
under
sammanträdestid
för ortsutveck0,010
2
lingsmöte
för centralt planeringsmöte3
för centralt uppföljningsmöte3

Förste och andre vice ordförande för
ortsutvecklingsmöte

för lokalt planeringsmöte4
för ortsutvecklingsmöte2
för centralt planeringsmöte3

Föredragande i fullmäktige eller
nämnd5
___

0,005

0,005
0,005
0,005
0,005

för centralt uppföljningsmöte3

0,005

för lokalt planeringsmöte4
för föredragning

0,005
0,005

I presidiets arvode för ett ortsutvecklingsmöte ingår ersättning för allt arbete för mötet inklusive för- och
efterarbete med undantag för max ett förberedelsemöte, som särskilt arvode utgår för. Tjänstgör en vice
ordförande som ordförande på ortsutvecklingsmötet på grund av att ordföranden är förhindrad att vara
ordförande, utges ordförandearvodet till vice ordföranden.

2

3

För deltagande i centralt möte om ortsutvecklingsmöten utsatt av kommunfullmäktiges presidium.

4

För deltagande i lokalt planeringsmöte. Ersättning utges för maximalt ett möte inför varje ortsutvecklingsmöte.

Arvode utges till förtroendevald i kommunen eller kommunalförbund som kommunen är medlem i, om han
eller hon har erhållit uppdrag av fullmäktiges eller nämnds ordförande att i fullmäktige eller nämnden vara
föredragande inom ett ärende som inte arvode utges för enligt annan bestämmelse eller enligt avtal. Den som har
rätt till arvode har även rätt till kostnadsersättningar enligt avsnitt 2, inledningens andra stycke.
5

Bilaga 5
Exempel på vad som ingår i uppdraget som årsarvoderad
För årsarvoderad som har erhållit ett uppdrag inom ett kommunalt organ utgör nedanstående exempel
på vad som ingår i uppdraget.
•

Organets sammanträden

•

Organets utskottssammanträden

•

Justering av protokoll

•

Presidiemöten

•

Ordförandeberedning inför möten

•

Medverkan i kommunens budget- och bokslutsarbete

•

Möten med revisionen avseende organets verksamhet

•

Förrättningar inom organets verksamhetsområde

•

Medverkan på andra möten inom organets verksamhetsområde

•

Deltagande i kurser och konferenser för organets räkning

•

Delegationsbeslut (till exempel ordfördförandebeslut)

•

Föredragningar på kommunfullmäktiges möten

•

Uppföljningar med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott

•

Ordförandemöten

•

Uppdrag som ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i näringslivsrådet,
pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och rådet för hälsa och trygghet

•

Medverkan i näringslivsrådet, pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för hälsa
och trygghet, ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet på grund av tillfällig eller längre
adjungering

•

Kommunal representant på årsmöten i organisationer kommunen är medlem i

•

Plansamrådsmöten

•

Representation

•

Övriga rutinmässiga uppgifter i samband med uppdraget
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.257
Datum: 2021-05-14
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
Kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ny delegeringsordning.
Sammanfattning
En delegeringsordning är en sammanställning över till vem och i vilka ärenden
kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut. Syftet med en delegeringsordning är att
avlasta kommunstyrelsen i vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon
annan. Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare. Detta skapar även utrymme för mer behandling av principiellt
viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att
den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.
Nuvarande delegeringsordning antogs i december 2013 men har reviderats regelbundet. På
grund av interna organisationsförändringar har delegeringsordningen behov av en allmän
översyn. I och med att delegeringsordningen reviderats och kompletterats flera gånger har
förvaltningen valt att nu ta ett helhetsgrepp och därför tagit fram ett förslag på en ny
delegeringsordning. Delegeringsordningen är dock inget statiskt dokument. Den återspeglar
det arbetssätt som kommunstyrelsen och sektorn hela tiden utvecklar i syfte att optimera
organisationen och effektivisera arbetet. Det innebär att delegeringsordningen även
fortsättningsvis kommer att ses över och vid behov kommer det läggas fram förslag på
justeringar.

Erik Bergman

Josefin Thorn Tuvestad

Kanslichef

Kommunjurist

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-14
Nuvarande delegeringsordning, KS 2020-10-27 § 171
Delegeringsordning för kommunstyrelsen 2021-05-19
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunjurist
Registrator kommunstyrelsen
För kännedom:

Sektorsledning kommunstyrelsen
Förvaltningsledning
Ärendet
En delegeringsordning är en sammanställning över till vem och i vilka ärenden
kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut. Syftet med en delegeringsordning är att
avlasta kommunstyrelsen i vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon
annan. Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare. Detta skapar även utrymme för mer behandling av principiellt
viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att
den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.
Nuvarande delegeringsordning antogs 2013 och har på grund av interna
organisationsförändringar behov av en allmän översyn. I och med att delegeringsordningen
reviderats och kompletterats flera gånger har förvaltningen valt att nu ta ett helhetsgrepp och
därför tagit fram ett förslag på en ny delegeringsordning. Delegeringsordningen är dock inget
statiskt dokument. Den återspeglar det arbetssätt som kommunstyrelsen och sektorn hela tiden
utvecklar i syfte att optimera organisationen och effektivisera arbetet. Det innebär att
delegeringsordningen även fortsättningsvis kommer att ses över och vid behov kommer det
läggas fram förslag på justeringar.
Delegeringsordningen återspeglar i huvudsak kommunstyrelsens verksamhetsområden och
den organisation som finns under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ansvar återfinnes i
reglementet för kommunstyrelsen. Dels har kommunstyrelsen ett kommunövergripande
ansvarar för vissa verksamhetsfrågor och dels ett ansvar för vissa verksamhetsspecifika
frågor. Det medför att delegeringsordningen innefattar såväl kommunövergripande frågor
samt frågor som enbart rör kommunstyrelsens egen verksamhet.
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E-post
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Det som övergripande har setts över är till följd av organisationsförändringar som genomförts
i kommunen samt att kontrollera att delegeringsordningen stämmer överens med beslutade
rutiner och det praktiska arbetet. Vidare har delegeringsordningen utformats med syftet att
skapa en tydlighet och effektivitet vilket medfört att vissa tidigare delegationer har skrivits
om samt viss förändrad delegation.
Delegeringsordningen har delats upp i ett antal huvudkategorier. Allmänna ärenden,
Ekonomiärenden, Upphandling, HR och organisation, Internöverenskommelser,
Dataskyddsförordningen (GDPR) samt Färdtjänst och riksfärdtjänst. Berörda enheter har
blivit tillfrågade kring synpunkter på nuvarande delegationer samt vilka praktiska rutiner som
finns. Den tidigare kategorin Markärenden har tagits bort från delegeringsordningen i och
med att verksamhetsområdet inte längre tillhör kommunstyrelsen. I samband med kommande
reglementesförändringar kommer även kategorin Färdtjänst och riksfärdtjänst tas bort från
delegeringsordningen.
Kategorin allmänna ärenden innefattar i huvudsak sådana ärenden som rör kommunstyrelsen i
egenskap av myndighet samt som kommunens ledande förvaltningsorgan. Det vill säga, för
att kommunstyrelsen ska fungera effektivt som förvaltningsmyndighet behövs en viss
delegation för att hantera förvaltningsrättsliga ärenden som exempelvis remisser eller ärenden
enligt förvaltningslagen. Vidare behövs även viss delegation för att kommunstyrelsen
effektivt ska kunna utöva sin ledningsfunktion som bland annat innefattar att leda
utvecklingen av den kommunala demokratin, leda arbetet med och samordna utformningen av
nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten.
Under kategorin ekonomiärenden återfinnes delegeringen avseende ekonomi och
budgetfrågor. Kommunstyrelsen har hand om kommunens medelsförvaltning och övrig
ekonomisk förvaltning som inte ankommer på annan nämnd.
I enlighet med kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen för kommunens
upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. För
en effktiv upphandlande myndlighet finns därför en kategori avseende upphandling i
delegeringsordningen. Inga delegationer avseende upphandling har förändrats från föregående
delegeringsordning.
Avsnittet HR och organisation är den kategori av delegationer som innehåller de största
förändringarna jämfört med tidigare delegeringsordning. Kommunstyrelsen är kommunens
personalorgan och har hand om kommunens övergripande personalpolitik. Syftet med
förändringarna i avsnittet har huvudsakligen varit att förtydliga delegationerna för
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delegaterna. Avsikten är att det ska vara tydligt för samtliga vilka delegationer som finns och
att de stämmer överens med kommunens riktlinjer och rutiner för personalområdet.
Allmän stadga för styrelser och nämnder reglerar internöverenskommelser. Därmed finns det
även en kategori avseende delegation för ingående, ändring, upphävande och uppsägning av
olika interna överenskommelser.
Den näst sista kategorin i delegeringsordningen avseer beslut enligt EU:s
dataskyddsförordning (2016/679) och Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning.
Slutligen finns det en kategori som heter Färdtjänst och riksfärdtjänst. Den har inte ändrats
och har även strukturen av den tidigare delegationsordningen. I samband med att detta
ansvarsområde kommer att lämna kommunstyrelsen kommer delegationerna även tas bort
från kommunstyrelsens delegeringsordning. Delegationerna behöver dock finnas kvar i
delegeringsordningen tills dess att omorganiseringen av verksamhetsområdet är klart.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Delegationsordningen syftar till att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare
beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna i
kommunen.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen 6 kap 37 §, 7 kap 5 § uppdra åt en anställd i
kommunen, dess presidium, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens
vägnar i ett visst ärende eller en grupp ärenden. Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt
i ärenden inom det egna verksamhetsområdet vilket framgår av kommunstyrelsens reglemente
som fastställs av kommunfullmäktige. Delegeringsordningen har utformats med beaktande av
kommunallagens bestämmelser om delegering samt kommunstyrelsens reglemente.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutets genomförande
Den nya delegeringsordningen kommer läggas till författningssamlingen.
Förvaltningens bedömning
Utifrån identifierade behov av justeringar har ett förslag till ny delegeringsordning för
kommunstyrelsen tagits fram av förvaltningen. Förvaltningens bedömning är att
delegeringsordningen har behov av förändrade delegationer samt vissa språkliga justeringar.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ansvarig sektor: Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegeringsordning
Gäller från och med 2021-07-01, enligt kommunstyrelsens beslut 2021-06-08.

Inledning
Kommunallagen (2017:725), KL bygger på principen att de förtroendevalda ledamöterna fattar
beslut kollektivt och även har ett kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda har det
yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I
kommunallagen finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering och nämndernas
beslutanderätt, 6 kap. 37-41 §§ och 7 kap. 5-8 §§ KL.
Syftet med delegering är att dels avlasta kommunstyrelsen rutinärenden och därmed ge möjlighet
åt de förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande behandling och
principiell karaktär. Vidare är syftet att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare
beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna.
Genom delegering flyttas beslutanderätten över från kommunstyrelsen till delegaten. Ett beslut
med stöd av delegering från kommunstyrelsen innebär att delegaten träder helt i nämndens ställe.
Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett kommunstyrelsens beslut och kan
överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Kommunstyrelsen kan inte
återkalla eller ändra ett beslut av delegat som redan är fattat men kan när som helst återkalla
lämnad delegation. Kommunstyrelsen kan endast delegera beslutanderätt i angivna typer av
beslut, kommunstyrelsen kan aldrig delegera ett ansvar eller ett verksamhetsområde.
Delegering förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett
särskilt beslut ha uppdragit till kommunstyrelsen att hantera ett visst verksamhetsområde eller
besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan kommunstyrelsen besluta om delegering
av denna beslutanderätt. Kommunstyrelsen lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller
genom att fatta beslut om en delegeringsförteckning där beslutanderätten i olika ärenden överförs
till delegater.
Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens presidium,
ett utskott, en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen eller till en anställd. Kommunstyrelsen
kan även ställa upp villkor för delegationen enligt 7 kap. 7 § KL. Väsentligt är att
delegeringsmöjligheten inte används på ett sådant sätt att kommunstyrelsen avhänder sig
ledningen av och ansvaret för de principiellt viktiga frågorna. I 6 kap. 38 § KL anges de frågor
som nämnden inte har rätt att delegera.
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Nämnden kan inte delegera
•

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

•

Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

•

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, samt

•

Vissa ärenden som anges i särskilda författningar.

Kommunstyrelsen kan med stöd av kommunallagen 6 kap. 39 § delegera rätten att fatta beslut i
ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsen sammanträde inte kan inväntas. Detta ska
framgå av delegeringsförteckningen. Ordföranden har då rätt att fatta beslut i alla typer av
ärenden som kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om. Denna rätt bör dock utnyttjas med
försiktighet.

Verkställighet
Den kommunala verksamheten är omfattande och kommunstyrelsen har därför inte möjlighet att
själva fatta alla beslut. I praktiken är det de anställda tjänstemän som fattar en stor del av de
kommunala besluten. I kommunallagen finns, till skillnad från i viss speciallagstiftning, inga
bestämmelser som ger de anställda någon självständig beslutanderätt. Av praxis följer dock att de
har rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art. Denna typ
av uppgifter ankommer automatiskt på de anställda utan att nämnderna behöver fatta någon form
av beslut.
Gränsen för vad som är beslut som kan delegeras och vad som är verkställighet kan vara svår att
dra. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om verkställighet. I sådana
ärenden saknas ofta utrymme för självständiga bedömningar och frågorna är ofta redan reglerade
i lag eller avtal. Det kan även vara frågor som verkställs och beslutas inom ramen för redan
fattade beslut om mål, budget, inriktning.

Utformning av delegationsbeslut
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär att
det alltid måste finnas skriftlig dokumentation, det vill säga, delegerad beslutanderätt får aldrig
utövas endast muntligt. Detta är även en förutsättning för återrapportering till nämnden.
Som minimikrav är det rimligt att den skriftliga dokumentationen över ett delegationsbeslut ska
innehålla uppgift om
• vem som fattat beslutet,
• vilken delegation som är aktuell,
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• när och vilket beslut som fattats, samt
• vad beslutet avser.
Delegaten beslutar i de ärenden som ingår i delegeringsuppdraget. Finner delegaten att ett ärende
är av större vikt eller av principiell betydelse ska delegaten hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen
för avgörande.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan har främst
som syfte att tillgodose rättssäkerhetsaspekter och nämndens informations- och kontrollbehov.
Tidpunkten för anmälan tas som utgångspunkt för beräkning av överklagandetiden när beslutet
överklagas med laglighetsprövning enligt KL. Den beräknas från den dag då justeringen av
nämndprotokollet, vid vilket delegationsbeslutet har anmälts, tillkännages på kommunens
anslagstavla.
Vid överklagande enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) börjar överklagandetiden att löpa
när den enskilde som är berörd av beslutet delgivits detta. Detta innebär dock inte att undantag
från anmälningsplikten kan göras.

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
Anmälan av delegationsbeslut ska ske vid kommunstyrelsens nästa sammanträde efter det att ett
delegationsbeslut fattats, enligt av kansliets utformade regler för detta.
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Ärendegrupp/ärende

Delegat

Lagrum

Ersättare

Kommentar

Allmänna ärenden
A1 Ärenden som är så brådskande att
Kommunstyrelsens
kommunstyrelsens avgörande inte kan ordförande
avvaktas.
A2 Rätt att teckna Ale kommuns firma
inom den löpande förvaltningen där
annan delegat ej utsetts.

Kommunchef och
ekonomichef i förening

A3 Beslut om framställan/ansökan om
deltagande i projekt där
medfinansiering eller tidsinsats krävs

Kommunchef

A4 Förtroendevaldas
(Kommunfullmäktige och
kommunstyrelse) deltagande i kurser,
konferenser etc.

Kommunstyrelsens
ordförande

6 kap. 39 § KL Kommunstyrelsens 1:e vice Samråd sker
ordförande
mellan
ordförandena om
Kommunstyrelsens 2:e vice möjligt.
ordförande
Kommunchefs ersättare och Se även,
ekonomichefs ersättare i
Bestämmelser om
förening
undertecknande
av handlingar
inom
kommunstyrelsen
Antagna av
kommunstyrelsen
den 29 mars
2016, § 83

Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande
Kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande

A5 Beslut att väcka talan i ärende av
Kommunchef
allmän karaktär samt att utse ombud att
föra kommunstyrelsens talan på
kommunens vägnar, träffa
överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning.

Ekonomichef

A6 Tillstånd att använda kommunens
heraldiska vapen.

Kommunchef

Kommunikationschef

A7 Yttrande över ansökan om tillstånd att Säkerhetschef
använda övervakningskamera.

Kanslichef

A8 Yttrande avseende antagande av
hemvärnsmän.

Kanslichef

Kommunjurist

A9 Yttrande i folkbokföringsärenden.

Kanslichef

Kommunjurist

A10 Rättidsprövning och därpå följande
avvisande av för sent inkommit
överklagande om det överklagade
beslutet är fattat av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige

Kommunjurist

45 § FL

Kanslichef

A11 Rättidsprövning och därpå följande
avvisande av för sent inkommit
överklagande om det överklagade
beslutat är fattat på delegation.

Delegaten i det
ursprungliga beslutet

45 § FL

Delegatens närmaste chef
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A12 Beslut att avgöra ett ärende efter
begäran från enskild enligt
förvaltningslagen.

Delegaten i det
ursprungliga beslutet

12 § FL

Delegatens närmaste chef

A13 Rättelse av delegationsbeslut.

Delegaten i det
ursprungliga beslutet

36 § FL

Delegatens närmaste chef

A14 Omprövning av delegationsbeslut

Delegaten i det
ursprungliga beslutet

37-39 §§ FL

Delegatens närmaste chef

A15 Yttrande till högre instans med
anledning av att ett delegationsbeslut
har överklagats.

Delegaten i det
ursprungliga beslutet

A16 Beslut att helt eller delvis avslå begäran Registrator
om utlämnande av allmän handling.

Delegatens närmaste chef

TF
OSL

Kanslichef

I samråd med
kommunjurist.
För
upphandlingsÄrenden, se
ärendegrupp
Upphandling

A17 Avsteg från kommunfullmäktiges taxa Kanslichef
för allmänna handlingar.

Kommunjurist

A18 Beslut om beredning av motioner,
Aleförslag och remisser.

Kommunsekreterare

Kanslichef

A19 Beslut i frågor som berör
Kanslichef
bidragsansökningar från
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland
inom kommunstyrelsens budgetram.
A20 Meddelande av föreskrift om förbud Kommunstyrelsens
mot att vistas i en park, på en badplats ordförande
eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns
en påtaglig risk för trängsel.

8 kap. 1 §
Kommunstyrelsens 1:e vice
förordning
ordförande
(2021:8) om
särskilda
begränsningar
för att
förhindra
spridning av
sjukdomen
covid-19.

Delegationen
innefattar rätt att
anta, ändra,
meddela dispens
eller upphäva
föreskrift.
Begränsningar i
rätten att
meddela
föreskrifter finns
i 13 § andra
stycket lagen
(2021:4) om
särskilda
begränsningar för
att förhindra
spridning av
sjukdomen
covid-19.
Skyldighet att ge
smittskyddsläkare
n och
Folkhälsomyndig
heten tillfälle att
yttra sig över
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kommunens
förslag finns i 13
§ tredje stycket
lagen (2021:4)
om särskilda
begränsningar för
att förhindra
spridning av
sjukdomen
covid-19.
Särskilda
bestämmelser om
kungörelse,
expedition och
redovisning av
föreskrifter finns
i 41 e § och 48 §
första och andra
styckena
reglemente för
kommunstyrelsen
A21 Meddelande av föreskrifter om förbud Säkerhetschef
helt eller delvis mot eldning utomhus
samt om liknande förebyggande
åtgärder mot brand

2 kap. 7 §
Kanslichef
förordning
(2003:789) om
skydd mot
olyckor.

Delegationen
innefattar rätt att
anta, ändra,
meddela dispens
eller upphäva
föreskrift.
Bohus
räddningstjänstförbund ska
omedelbart
underrättas om
ett beslut.

A22 Beslut om krigsplaceringar

Kommunchef

A23 Beslut om registerkontroll och
placering i säkerhetsklass

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Säkerhetsskydd Kanslichef
slag 2018:585

A24 Redaktionella ändringar i styrdokument Kanslichef
beslutade av kommunstyrelsen.

Kommunchef

Enkla rättelser
utan påverkan på
innehåll.

A25 Fastställande av administrativa rutiner Kommunchef
och handböcker avseende samtliga
sektorer.
A26 Beslut om tilläggsarvode enligt 3.1.3
Kommunstyrelsens
andra stycket i arvodesbestämmelserna. ordförande

Kommunstyrelsens 1:e vice Beslut om
ordförande.
tilläggsarvode ska
innehålla;
Orsak
Arvodets storlek
Tidsperiod

A27 Beslut om förelägganden i samband
med tillsyn av myndigheternas
arkivvård

Arkivarie

Kanslichef
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Enlighet fastställt
arkivreglemente.

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Lagrum

Ersättare

Kommentar

Ekonomiärenden
E1

Tecknande av Ale kommuns firma i
Redovisningschef
kommunikation med skattemyndighet
och banker

Ekonomichef

E2 Utseende av personer som har rätt att Redovisningschef
teckna kommunens plusgiro, bankgiro
samt bankkonto.

Ekonomichef

E3

Ekonomichef

Redovisningschef

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande

Utseende av beslutsattestanter med
ersättare

E4 Attesträtt samtliga fakturor hänförliga
till utgifter för kommunchef

För de utsedda
personerna är
villkoret att
tecknandet ska
ske av två
personer i
förening.
Enligt fastställt
attestreglemente

Kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande
Kommunchef
Enligt fastställd
finanspolicy

E5

Beslut om avskrivning av fordran

Ekonomichef

E6

Omfördelning av detaljbudget inom
Kommunchef
sektor kommunstyrelsen inom fastställt
kommunbidrag.

Ekonomichef

E7

Beslut om upptagande av lån (ej
utländska)

Ekonomichef

Redovisningschef

Inom av
kommunfullmäk
tige årlig
fastställd ram för
upplåning och
enligt fastställd
finanspolicy

E8

Beslut om placering av likvida medel

Ekonomichef

Redovisningschef

Enligt fastställd
finanspolicy

E9

Inköp på exekutiv auktion där fordran Ekonomichef
finns

Redovisningschef

E10 Ansöka om stämning samt föra
Verksamhetschef/
kommunens talan vid
avdelningschef
kronofogdemyndighet, allmän domstol
och VA-nämnd beträffande bristande
betalning.

Ekonomichef

E11 Beslut om täckning av kommunens
Ekonomichef
andel av förlustansvar vid infriande av
borgensåtaganden vid frivillig
försäljning av fastighet med statligt lån

Redovisningschef
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I samråd med
kommunjurist

E12 Att med, för kommunen bindande
Ekonomichef
verkan, träffa slutlig överenskommelse
beträffande återbetalning av infriade
borgensåtaganden enligt p 10,
innebärande reducering av belopp som
skall återbetalas

Redovisningschef

E13 Avsteg från kravpolicy

Ekonomiadministratör

Redovisningschef

E14 Beslut om att fullfölja krav från
tingsrätt och kronofogdemyndighet

Ekonomiadministratör

Redovisningschef

E15 Beslut i försäkrings- och
skadeståndsärenden

Kanslichef

Ekonomichef

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Lagrum

Ersättare

Enligt fastställd
finanspolicy med
tillämpningsanvis
ningar och efter
samråd med
kommunjurist

Kommentar

Upphandling
U1 Beslut om deltagande i upphandlingar Upphandlingschef
som genomförs av andra upphandlande
myndigheter.

Upphandlare

U2 Beslut om upphandling av varor och Upphandlingschef
tjänster enligt Lagen om Offentlig
Upphandling, LOU
i enlighet med tagna politiska eller
budgetbeslut
U3 Undertecknande av
Upphandlingschef
kontraktshandlingar, efter genomförda
upphandlingar.

Upphandlare

U4 Yttrande till domstol angående
överprövning av tilldelningsbeslut

Upphandlingschef

Upphandlare

U5 Beslut att ej lämna ut allmän handling

Upphandlingschef

Upphandlare

U6 Tilldelningsbeslut

Upphandlingschef

Upphandlare
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Upphandlare

Observera
respektive
myndighets regler
för underskrift

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Lagrum

Ersättare

Kommentar

HR1 Tidsbegränsad anställning och
lönesättning av kommunchef

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

LAS

Lönesättning ska
ske i samråd med
HR chef

HR2 Anställning och lönesättning av
sektorchef

Kommunchef

LAS

I samråd med
berörd nämnds
presidium.

HR3 Anställning och lönesättning av
verksamhetschef/avdelningschef

Sektorchef

LAS

Kommunchef

Lönesättning ska
ske i samråd med
HR chef

HR4 Anställning och lönesättning av
enhetschef

Verksamhetschef/
avdelningschef

LAS

Närmast överordnad chef

Lönesättning ska
ske i samråd med
HR chef

HR5 Anställning och lönesättning av
medarbetare

Enhetschef

LAS

Närmast överordnad chef

Lönesättning ska
ske i samråd med
HR-specialist

HR6 Förordnande och lönesättning av
tillförordnad kommunchef
a) förordnande i högst 2 månader
b) förordnande mellan 2 och 6
månader

a.) Kommunchef
b.) Kommunstyrelsens
arbetsutskott

LAS

Kommunstyrelsens
ordförande

Tiden avser den
sammanhängand
e tiden som
ersättare
förordnas

HR och organisation
Anställningar och lön

Lönesättning ska
ske i samråd med
HR chef
HR7 Förordnande och lönesättning av
tillförordnad sektorchef

Kommunchef

LAS

HR8 Förordnande och lönesättning av
tillförordnad
verksamhetschef/avdelningschef

Sektorchef

LAS

HR9 Förordnande och lönesättning av
tillförordnad enhetschef

Lönesättning ska
ske i samråd med
HR chef

Kommunchef

Lönesättning ska
ske i samråd med
HR chef

Verksamhetschef/
avdelningschef

Sektorchef

Lönesättning ska
ske i samråd med
HR chef

HR Beslut om lönejustering för enskild
10 arbetstagare mellan ordinarie
löneöversynsförhandlingar

HR chef

Kommunchef

HR Beslut om lönetillägg.
11
HR Beslut om tjänsteresor utom landet
12 men inom Norden.

HR chef

Kommunchef

Verksamhetschef/
Avdelningschef

Kommunchef/
sektorchef

HR Beslut om tjänsteresor utanför Norden Kommunchef
13
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Anställningens upphörande
alternativt förflyttning
HR Uppsägning eller omplacering av
14 sektorchef

Kommunchef

7 § LAS

HR chef

I samråd med
berörd nämnds
presidium

HR Uppsägning eller omplacering av
15 verksamhetschef/avdelningschef

Sektorchef

7 § LAS

HR chef

I samråd med
HR-specialist

HR Uppsägning eller omplacering av
16 medarbetare.

Sektorchef

7 § LAS

Kommunchef

I samråd med
HR-specialist

HR Uppsägning eller omplacering av
17 medarbetare av befattningar som är
undantagna enligt 22 § LAS

Sektorchef

7 §, 22 § LAS

Kommunchef

I samråd med
HR-specialist

HR Avslutande av anställning med
18 förmåner utöver lag eller avtal

Kommunchef

HR Avsked
19
HR Stadigvarande förflyttning av
20 sektorchef inom ramen för
anställningen mot dennes önskan

HR chef

18 – 20 §§ LAS Kommunchef

Kommunchef

6 § AB

I samråd med
HR chef

HR Stadigvarande förflyttning av övriga
21 medarbetare inom ramen för
anställningen mot dennes önskan.
(Till annan sektor)

Kommunchef

6 § AB

I samråd med
HR chef

HR Stadigvarande förflyttning av övriga
22 medarbetare inom ramen för
anställningen mot dennes önskan.
(Inom sektorn)

Sektorchef

6 § AB

Kommunchef

I samråd med
HR-specialist

HR Stadigvarande förflyttning av övriga
23 medarbetare inom ramen för
anställningen mot dennes önskan.
(Inom verksamhet)

Verksamhetschef/
avdelningschef

6 § AB

Sektorchef

I samråd med
HR-specialist

Verksamhetschef/
avdelningschef

11 § AB

Sektorchef

I samråd med
HR-specialist

HR Avstängning med eller utan lön, upp till Enhetschef
25 7 kalenderdagar

10 § AB

Verksamhetschef

I samråd med
HR-specialist

HR Förlängd avstängning med eller utan
26 lön, längre än 7 kalenderdagar

10 § AB

Sektorchef

I samråd med
HR-specialist

Kommunchef

I enlighet med

HR chef

Disciplinpåföljd/avstängning
HR Varning
24

Verksamhetschef/
avdelningschef

Kollektivavtalsfrågor
HR Beslut om vidtagande av stridsåtgärd
27

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

HR Med bindande verkan för kommunen

HR chef
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28

genom kollektivavtal rörande
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare (inkl.
löneöversynsförhandlingar).

HR Förhandlingsansvarig enligt MBL
29

politiskt fattade
beslut.

Kommunchef med rätt att
vidaredelegera

HR chef

HR Prövning av bisyssla för kommunchef Kommunstyrelsens
30
arbetsutskott

8 § AB

HR Prövning av bisyssla för sektorchef
31

Kommunchef

8 § AB

HR Prövning av bisyssla för övriga
32 medarbetare

Närmast överordnadchef 8 § AB

Överordnadchef

I samråd med
HR-specialist

HR Avbrytande av semesterledighet.
33

Verksamhetschef/
avdelningschef

Sektorchef

I samråd med
HR-specialist

Kommunchef

I samråd med
HR-specialist

HR Beviljande av begärd ledighet utöver
Sektorchef
34 vad som reglerats i lag och avtal längre
än 6 månader.

I samråd med
HR-specialist

Övriga personalärenden
HR Beslut som rör förhållandet mellan
35 kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare med undantag av att lämna
uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen
(2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
HR Organisationsförändringar inom sektor
36 som inte berör annan sektor.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

I den mån
beslutanderätten
inte är delegerad
ovan eller utgör
ren verkställighet

HR Organisationsförändring inom
37 verksamhet som inte berör annan
verksamhet

Verksamhetschef/
Avdelningschef

Kommunchef/
sektorchef

HR Organisationsförändring inom enhet
38 som inte berör annan enhet

Enhetschef

Verksamhetschef/
Avdelningschef

HR Avskrivning av löneskuld
39
HR Arbetsmiljöfrågor/ ansvar enligt
40 arbetsmiljölagen

Lönechef

Kommunchef/
sektorchef

Kommunchef med rätt att
vidaredelegera
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Inom respektive
sektor

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Lagrum

Ersättare

Kommentar

Internöverenskommelser
I1

Ingående, ändring och
Kanslichef
upphävande/uppsägning av
internöverenskommelse avseende hyra

15 § Allmän
stadga

Ekonomichef

I3

Godkännande av
internöverenskommelse avseende
förvaltningsansvar

Ekonomichef

14 § Allmän
stadga

Kanslichef

I4

Ingående, ändring och
upphävande/uppsägning av
internöverenskommelse avseende
verksamhet

Ekonomichef

29 § Allmän
stadga

Kanslichef

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Lagrum

Ersättare

Kommentar

Dataskyddsförordningen
(GDPR)
D1 Beslut om att utse dataskyddsombud

Kanslichef

Kommunchef

D2 Beslut att vägra att tillmötesgå begäran Kanslichef
om begäran är uppenbart ogrundad
eller orimlig

Art. 12.5
GDPR

D3 Beslut om utlämnande av
registerutdrag samt beslut att avvisa
begäran om registerutdrag

Kanslichef

Art. 15 GDPR Utvecklingsledare
kansliet

D4 Beslut om den registrerades rätt till
rättelse

Kanslichef

Art. 16 GDPR Utvecklingsledare
kansliet

D5 Beslut om den registrerades rätt till
radering

Kanslichef

Art. 17 GDPR Utvecklingsledare
kansliet
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Utvecklingsledare
kansliet

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med

D6 Beslut om den registrerades rätt till
begränsning av behandling

Kanslichef

Art. 18 GDPR Utvecklingsledare
kansliet

D7 Beslut om underrättelse till tredje man Kanslichef
om rättelse, radering eller begränsning
av behandling

Art. 19 GDPR Utvecklingsledare
kansliet

D8 Beslut om den registrerades rätt till
dataportabilitet

Kanslichef

Art. 20 GDPR Utvecklingsledare
kansliet

D9 Beslut med anledning av den
Kanslichef
registrerades rätt att göra invändningar

Art. 21 GDPR Utvecklingsledare
kansliet

D10 Beslut att ingå
personuppgiftsbiträdesavtal inklusive
instruktioner

Kanslichef

Art. 28.3
GDPR

D11 Beslut att anmäla en
personuppgiftsincident samt upprätta
anmälan och dokumentation

Kanslichef

Art. 33 GDPR Utvecklingsledare
kansliet

Utvecklingsledare
kansliet

kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
Överklagandeförbud
enligt 7 kap. 5 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
Anmälan ska göras till
Datainspektionen
inom 72 timmar efter
att myndigheten fick
kännedom om
incidenten.
Samråd ska ske med
dataskyddsombudet
innan anmälan.
Överklagandeförbud
enligt 7 kap. 5 § lagen
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D12 Fastställa konsekvensbedömning
avseende dataskydd

Kanslichef

Art. 35 GDPR Utvecklingsledare
kansliet

15 (16)

(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
Samråd ska ske med
dataskyddsombudet
innan
konsekvensbedömning
en fastställs.
Överklagandeförbud
enligt 7 kap. 5 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

Villkor/kommentar

Färdtjänst och riksfärdtjänst
F1

Tillstånd till färdtjänst
Beslutanderätten avser samtliga beslut i
samband med tillståndsärenden såsom bifall,
avslag, tillståndets giltighet för ledsagare,
tillståndets varaktighet, föreskrifter, villkor och
avgift.

Handläggare
Enhetschef
bostadsanpassning, bygglov
färdtjänst och
parkeringstillstånd

Delegationen avser
ärenden som delegat
ansvarar för.

Handläggare
Enhetschef
bostadsanpassning, bygglov
färdtjänst och
parkeringstillstånd

Delegationen avser
ärenden som delegat
ansvarar för.

(6-10 §§ lag (1997:736) om färdtjänst)
F2

Återkallelse av tillstånd till färdtjänst
(12 § lag (1997:736) om färdtjänst)

F3

Ändring av föreskrifter och villkor i tillstånd till Enhetschef bygglov Verksamhetschef
färdtjänst
plan och bygg
(12 § lag (1997:736) om färdtjänst)

F4

Tillstånd till riksfärdtjänst
Beslutanderätten avser samtliga beslut i
samband med tillståndsärenden såsom bifall,
avslag, tillståndets giltighet för ledsagare och
föreskrifter om färdsätt.

Handläggare
Enhetschef
bostadsanpassning, bygglov
färdtjänst och
parkeringstillstånd

Delegationen avser
ärenden som delegat
ansvarar för.

Handläggare
Enhetschef
bostadsanpassning, bygglov
färdtjänst och
parkeringstillstånd

Delegationen avser
ärenden som delegat
ansvarar för.

Handläggare
Enhetschef
bostadsanpassning, bygglov
färdtjänst och
parkeringstillstånd

Delegationen avser
ärenden som delegat
ansvarar för.

(4-7 §§ lag (1997:735) om riksfärdtjänst)
F5

Ersättning för riksfärdtjänstresa
(8 § lag (1997:735) om riksfärdtjänst)

F6

Återkallelse av tillstånd till riksfärdtjänst om
förutsättningar för tillstånd inte längre finns
(9 § första stycket första meningen lag
(1997:735) om riksfärdtjänst)

F7

Återkallelse av tillstånd till riksfärdtjänst om
tillståndshavaren har gjort sig skyldig till
allvarliga eller upprepade överträdelser av de
föreskrifter eller villkor som gäller för
riksfärdtjänst

Enhetschef
bygglov

Verksamhetschef
plan och bygg

(9 § första stycket andra meningen lag
(1997:735) om riksfärdtjänst)
F8

Ändring av föreskrifter i tillstånd till
riksfärdtjänst
(9 § andra stycket lag (1997:735) om
riksfärdtjänst)

Handläggare
Enhetschef
bostadsanpassning, bygglov
färdtjänst och
parkeringstillstånd
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Delegationen avser
ärenden som delegat
ansvarar för.

Jämförelse av förslag till förändringar i delegeringsordningen för kommunstyrelsen

Nedan redogörs det för några av de ändringar som ett antagande av en ny delegeringsordning för
kommunstyrelsen innebär. Eftersom det rör sig om ett förslag av en ny delegeringsordning och inte en revidering
av den nu gällande har en del delegationer tagits bort, lagts till samt bytt plats. Delegeringsordningen har även
fått en ny spalt för lagrum. Förkortningar på delegater har ersatts med det fullständiga namnet. Administrativ
chef har ersatts med kanslichef.
Delegationerna för Markärenden har tagits bort.
Delegationerna för Färdtjänst och riksfärdtjänst är kvar i sin helhet men kategorin har flyttats längst ned.
Delegationerna för upphandlingsärenden är oförändrade.
Delegationen för ”Beslut om att utse dataskyddsombud” som tidigare låg under A21 under allmänna ärenden har
flyttats till D1 under Dataskyddsförordningen (GDPR). I övrigt är delegationerna för Dataskyddsförordningen
(GDPR) oförändrade.
Delegationerna för HR och organisation har gått från 19 punkter till 40 punkter och är troligtvis lättast att läsa
utifrån det nya förslaget varav någon jämförelse inte görs av den kategorin.
Grönt = ny text eller förslag
Gult = ändring
Rött = tas bort

Allmänna ärenden
Nuvarande lydelse i
delegeringsordningen

Föreslagen lydelse i ny
delegeringsordning

Ändring

A1. Ärenden som är så brådskande
att kommunstyrelsens avgörande
inte kan avvaktas.

A1. Ärenden som är så brådskande
att kommunstyrelsens avgörande
inte kan avvaktas.

Ingen ändring

A2. Rätt att teckna Ale kommuns
firma inom den löpande
förvaltningen där annan delegat ej
utsetts.

A2. Rätt att teckna Ale kommuns
firma inom den löpande
förvaltningen där annan delegat ej
utsetts.

Föreslås läggas till i
kommentarsspalten
”Se även, Bestämmelser om
undertecknande av handlingar
inom kommunstyrelsen
Antagna av kommunstyrelsen den
29 mars 2016, § 83”

A3. Beslut om
framställan/ansökan om
deltagande i projekt där
medfinansiering eller tidsinsats
krävs

A3. Beslut om
framställan/ansökan om
deltagande i projekt där
medfinansiering eller tidsinsats
krävs

Ingen ändring

A4. Upphävd av kommunstyrelsen
2020-03-24 § 58

-

Föreslås att tas bort

A5. Förtroendevaldas
(Kommunfullmäktige och
kommunstyrelse) deltagande i
kurser, konferenser etc.

A4. Förtroendevaldas
(Kommunfullmäktige och
kommunstyrelse) deltagande i
kurser, konferenser etc.

Ingen ändring i delegation.
A5 blir A4

A6. Beslut att väcka talan i ärende
av principiell karaktär samt att
utse ombud att föra
kommunstyrelsens talan på
kommunens vägnar, träffa
överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå
förlikning.

-

Föreslås att tas bort

A7. Beslut att väcka talan i ärende
av allmän karaktär samt att utse
ombud att föra kommunstyrelsens
talan på kommunens vägnar, träffa
överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå
förlikning.

A5. Beslut att väcka talan i ärende
av allmän karaktär samt att utse
ombud att föra kommunstyrelsens
talan på kommunens vägnar, träffa
överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå
förlikning.

Ingen ändring i delegation.
A7 blir A5

A8. Tillstånd att använda
kommunens heraldiska vapen

A6. Tillstånd att använda
kommunens heraldiska vapen

Ingen ändring i delegation.
A8 blir A6

A9. Yttrande över ansökan om
tillstånd att använda
övervakningskamera.

A7. Yttrande över ansökan om
tillstånd att använda
övervakningskamera.

Nuvarande delegat är
kommunchef med administrativ
chef som ersättare. Föreslagen ny
delegat är säkerhetschef med
kanslichef som ersättare.
A9 blir A7

A10. Yttrande avseende antagande
av hemvärnsmän.

A8. Yttrande avseende antagande
av hemvärnsmän.

Ingen ändring i delegation.
A10 blir A8

A11. Yttrande i
folkbokföringsärenden.

A9. Yttrande i
folkbokföringsärenden.

Ingen ändring i delegation.
A11 blir A9

A12. Rättidsprövning och därpå
följande avvisande av för sent
inkommit överklagande

-

Föreslås tas bort och ersättas av
A10 och A11, nedan;
Nuvarande delegation är
Administrativ chef med
kommunjurist som ersättare.

(45 § förvaltningslagen)

-

-

-

A10. Rättidsprövning och därpå
följande avvisande av för sent
inkommit överklagande om det
överklagade beslutet är fattat av
kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.

Föreslås införas som ny
delegation.

A11. Rättidsprövning och därpå
följande avvisande av för sent
inkommit överklagande om det
överklagade beslutat är fattat på
delegation.

Föreslås införas som ny
delegation.

A12. Beslut att avgöra ett ärende
efter begäran från enskild enligt
förvaltningslagen.

Föreslås införas som ny
delegation.

Föreslagen delegat är
kommunjurist med kanslichef som
ersättare.

Föreslagen delegat är delegaten i
det ursprungliga beslutet med
delegatens närmaste chef som
ersättare.

Föreslagen delegat är delegaten i
det ursprungliga beslutet med

delegatens närmaste chef som
ersättare.
A13. Beslut att ej lämna ut allmän
handling

A16. Beslut att helt eller delvis
avslå begäran om utlämnande av
allmän handling.

Nuvarande delegat är
kommunjurist med administrativ
chef som ersättare. Föreslagen ny
delegat är registrator med
kanslichef som ersättare. I samråd
med kommunjurist.
A13 blir A16

A14. Avsteg från
kommunfullmäktiges taxa för
allmänna handlingar.

A17. Avsteg från
kommunfullmäktiges taxa för
allmänna handlingar.

Ingen ändring i delegation.
A14 blir A17

A15. Upphävd av
kommunstyrelsen
2020-03-24 § 58
A16. Upphävd av
kommunstyrelsen
2020-03-24 § 58
A17. Upphävd av
kommunstyrelsen
2020-03-24 § 58
A18. Beslut om beredning av
motioner och Aleförslag

-

Föreslås att tas bort

-

Föreslås att tas bort

-

Föreslås att tas bort

A18. Beslut om beredning av
motioner, Aleförslag och remisser.

Ingen ändring i delegation.
Föreslås ett att delegationen även
ska omfatta remisser
Föreslås att tas bort

A19. Upphävd av
kommunstyrelsen
2020-03-24 § 58

-

A20. Beslut i frågor som berör
bidragsansökningar från
Föreningsarkivet i Sydvästra
Götaland inom kommunstyrelsens
budgetram.

A19. Beslut i frågor som berör
bidragsansökningar från
Föreningsarkivet i Sydvästra
Götaland inom kommunstyrelsens
budgetram.

Ingen ändring i delegation.
A20 blir A19

A20. Meddelande av föreskrift om
förbud mot att vistas i en park, på
en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig
risk för trängsel.

Föreslås införas som ny
delegation.

A21. Beslut att utse
dataskyddsombud

-

Flyttas. Föreslås hamna under
kategorin D1,

A22. Rättelse av
delegationsbeslut.

A13. Rättelse av
delegationsbeslut.

Ingen ändring i delegation.
A22 blir A13

A14. Omprövning av
delegationsbeslut

Ingen ändring i delegation.
A23 blir A14

-

Föreslagen delegat är
kommunstyrelsens ordförande
med kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande som ersättare.

(36 § förvaltningslagen)
A23. Omprövning av
delegationsbeslut
(37-39 §§ förvaltningslagen)

A24. Yttrande till högre instans
med anledning av att ett
delegationsbeslut har överklagats.

A15. Yttrande till högre instans
med anledning av att ett
delegationsbeslut har överklagats.

Ingen ändring i delegation.
A24 blir A15

A25. Föreskrifter om förbud helt
eller delvis mot eldning utomhus
samt om liknande förebyggande
åtgärder mot brand

-

Föreslås tas bort och ersättas av
A21, nedan;
Nuvarande delegat är
Administrativ chef med
kommunchef som ersättare.

(2 kap. 7 § förordning (2003:789)
om skydd mot olyckor)
A26. Dispens från föreskrifter om
förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus samt om
liknande förebyggande åtgärder
mot brand meddelande enligt
föregående punkt

-

A27. Upphävande av föreskrifter
eller dispenser meddelade enligt
punkterna 25 respektive 26.

-

Föreslås tas bort och ersättas av
A21, nedan;
Nuvarande delegat är
Administrativ chef med
kommunchef som ersättare.
Föreslås tas bort och ersättas av
A21, nedan;
Nuvarande delegat är
Administrativ chef med
kommunchef som ersättare.

-

A21. Meddelande av föreskrifter
om förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus samt om
liknande förebyggande åtgärder
mot brand

Föreslås ersätta A25, A26 och
A27 som ny delegation. I
kommentaren föreslås det läggas
till:
”Delegationen innefattar rätt att
anta, ändra, meddela dispens eller
upphäva föreskrift.”
Föreslagen delegat är
säkerhetschef med kanslichef som
ersättare.

-

A22. Beslut om krigsplaceringar

Föreslås införas som ny
delegation.
Föreslagen delegat är
kommunchef med säkerhetschef
som ersättare.
Nuvarande delegat är säkerhetsoch beredskapschef med HR-chef
som ersättare. Föreslagen ny
delegat är säkerhetschef med
kanslichef som ersättare.
A28 blir A23

A28. Beslut om registerkontroll
och placering i säkerhetsklass

A23. Beslut om registerkontroll
och placering i säkerhetsklass

A29. Redaktionella ändringar i
styrdokument beslutade av
kommunstyrelsen.

A24. Redaktionella ändringar i
styrdokument beslutade av
kommunstyrelsen.

Ingen ändring i delegation.
A29 blir A24

A25. Fastställande av
administrativa rutiner och
handböcker avseende samtliga
sektorer.

Föreslås införas som ny
delegation.

-

Föreslagen delegat är
kommunchef.

A30. Beslut om tilläggsarvode
enligt 3.1.3 andra stycket i
arvodesbestämmelserna.

A26. Beslut om tilläggsarvode
enligt 3.1.3 andra stycket i
arvodesbestämmelserna.

Ingen ändring i delegation.
A30 blir A26

A31. Beslut om förelägganden i
samband med tillsyn av
myndigheternas arkivvård

A27. Beslut om förelägganden i
samband med tillsyn av
myndigheternas arkivvård

Ingen ändring i delegation.
A30 blir A27

Ekonomiärenden
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ändring

E1. Tecknande av Ale kommuns
firma i kommunikation med
skattemyndighet och banker

E1. Tecknande av Ale kommuns
firma i kommunikation med
skattemyndighet och banker

Ingen ändring

E2. Utseende av personer som har
rätt att teckna kommunens
plusgiro, bankgiro samt
bankkonto.

E2. Utseende av personer som har
rätt att teckna kommunens
plusgiro, bankgiro samt
bankkonto.

Kommentaren föreslår ändras från
”Tecknandet ska ske av två
personer i förening” till
”För de utsedda personerna är
villkoret att tecknandet ska ske av
två personer i förening.”

E3. Utseende av beslutsattestanter
med ersättare

E3. Utseende av beslutsattestanter
med ersättare

Föreslås lägga till kommentaren
”Enligt fastställt attestreglemente.”

E4. Attesträtt samtliga fakturor
hänförliga till utgifter för
kommunchef

E4. Attesträtt samtliga fakturor
hänförliga till utgifter för
kommunchef

Ingen ändring

E5. Beslut om avskrivning av
fordran

E5. Beslut om avskrivning av
fordran

Ingen ändring

E6. Omfördelning av detaljbudget
inom sektor kommunstyrelsen
inom fastställt kommunbidrag.

E6. Omfördelning av detaljbudget
inom sektor kommunstyrelsen
inom fastställt kommunbidrag.

Ingen ändring

E7. (upphävd 2019)

-

Tas bort

E8. Beslut om upptagande av lån
(ej utländska)

E7. Beslut om upptagande av lån
(ej utländska)

Ingen ändring i delegation.
E8 blir E7

E9. Beslut om placering av likvida
medel

E8. Beslut om placering av likvida
medel

Ingen ändring i delegation.
E9 blir E8

E10. Inköp på exekutiv auktion
där fordran finns

E9. Inköp på exekutiv auktion där
fordran finns

Ingen ändring i delegation.
E10 blir E9

E11. Ansöka om stämning samt
föra kommunens talan vid
kronofogdemyndighet, allmän
domstol och VA-nämnd
beträffande bristande betalning.

E10. Ansöka om stämning samt
föra kommunens talan vid
kronofogdemyndighet, allmän
domstol och VA-nämnd
beträffande bristande betalning.

Nuvarande delegat är
kommunjurist med ekonomichef
som ersättare. I samråd med
berörd avdelningschef.

Föreslagen ny delegat är
verksamhetschef/avdelningschef
med ekonomichef som ersättare. I
samråd med kommunjurist.
E11 blir E10.
E12. Beslut om täckning av
kommunens andel av förlustansvar
vid infriande av borgensåtaganden
vid frivillig försäljning av
fastighet med statligt lån

E11. Beslut om täckning av
kommunens andel av förlustansvar
vid infriande av borgensåtaganden
vid frivillig försäljning av
fastighet med statligt lån

Ingen ändring i delegation.
E12 blir E11

E13. Att med, för kommunen
bindande verkan, träffa slutlig
överenskommelse beträffande
återbetalning av infriade
borgensåtaganden enligt p 11,
innebärande reducering av belopp
som skall återbetalas

E12. Att med, för kommunen
bindande verkan, träffa slutlig
överenskommelse beträffande
återbetalning av infriade
borgensåtaganden enligt p 10,
innebärande reducering av belopp
som skall återbetalas

Ingen ändring i delegation.
E13 blir E12

E14. Avsteg från kravpolicy

E13. Avsteg från kravpolicy

E15. Beslut om att fullfölja krav
från tingsrätt och
kronofogdemyndighet

E14. Beslut om att fullfölja krav
från tingsrätt och
kronofogdemyndighet

Ingen ändring i delegation.
E14 blir E13
Ingen ändring i delegation.
E15 blir E14

E16. Beslut om vägbidrag enligt
KF 19970404 § 50, som
finansieras av medel inom
kommunstyrelsens budget för
särskilda insatser

-

Föreslås tas bort

E17. Beslut i försäkrings- och
skadeståndsärenden

E15. Beslut i försäkrings- och
skadeståndsärenden

Ingen ändring i delegation.
E17 blir E15

Internöverenskommelser
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ändring

I1. Ingående, ändring och
upphävande/uppsägning av
internöverenskommelse avseende
hyra

I1. Ingående, ändring och
upphävande/uppsägning av
internöverenskommelse avseende
hyra

Ingen ändring i delegation

I2. Upphävd av kommunstyrelsen
2020-03-24 § 58

-

Föreslås tas bort

I3. Godkännande av
internöverenskommelse avseende
förvaltningsansvar

I2. Godkännande av
internöverenskommelse avseende
förvaltningsansvar

Ingen ändring i delegation
I3 blir I2

I4. Ingående, ändring och
upphävande/uppsägning av
internöverenskommelse avseende
verksamhet

I3. Ingående, ändring och
upphävande/uppsägning av
internöverenskommelse avseende
verksamhet

Ingen ändring i delegation
I4 blir I3

I5. Uppsägning av
internöverenskommelse avseende
verksamhet

-

Föreslås tas bort
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.286
Datum: 2021-06-02
Kommunjurist Klas Holmberg
Kommunstyrelsen

Uppsägning av 1994 års avtal avseende Medborgarhuset
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 1994 års avtal med Ale Folkets Husförening u.p.a. ska sägas
upp till upphörande.
Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att säga upp avtalet.
Sammanfattning
Mellan Ale kommun genom dess kommunstyrelse och Ale Folkets Husförening u.p.a. gäller
ett avtal om uthyrning av lokalerna i Medborgarhuset i Alafors. Avtalet är daterat den 10 maj
1994. Avtalstiden löper nästa gång ut den 31 december 2022.
Utbildningsnämnden internhyr från servicenämnden Ledetskolan inklusive kök och matsal i
Medborgarhuset.
Kommunstyrelsen internhyr från servicenämnden övriga delar av Medborgarhuset.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

KlasHolmberg
Kommunjurist

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Avtal 1994-05-10
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunjurist
För kännedom:

Ale Folkets Husförening u.p.a.
Sektorchef sektor kultur och fritid
Verksamhetschef verksamhet fastighet och IT
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Mellan kommunen och Ale Folkets Husförening u.p.a. gäller ett avtal om uthyrning av
lokalerna i Medborgarhuset i Alafors. Avtalet omfattar samtliga lokaler utom kök med
tillhörande ytor och är daterat den 10 maj 1994. Avtalet gäller under vissa tider på dygnet och
reglerar även annat såsom bokning, inventarier, vaktmästeri och städning. Avtalstiden löper
nästa gång ut den 31 december 2022. Uppsägs inte avtalet förlängs det med tre år varje gång.
Avtalet ersätter en överenskommelse från 1978.
Utbildningsnämnden internhyr från servicenämnden Himlaskolan (Ledetskolan) inklusive kök
och matsal i Medborgarhuset.
Kommunstyrelsen internhyr från servicenämnden övriga delar av Medborgarhuset.
Ekonomisk bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget inte leder till några större ekonomiska
förändringar, om inte den service som tillhandahålls förändras.
Invånarperspektiv
Oavsett om Medborgarhuset i framtiden kommer att drivas som en kommunal
förvaltningslokal eller som en samlingslokal, kommer allmänheten kunna hyra lokalerna
enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.
Hållbarhetsperspektivet
Hållbarhet bedöms inte vara en aktuell frågeställning i ärendet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Tanken med 1994 års avtal är ett samnyttjande av lokaler som används både som
samlingslokaler och kommunala sammanträdeslokaler och skollokaler. Tanken är god, men
avtalet skapar EU-rättsliga problem.
Remissyttrande
Förslaget har inte varit ute på remiss.
Förslaget ingår i en översyn av villkoren för samlingslokaler som pågår i samarbete med
sektor kultur och fritid och sektor service.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutets genomförande
Förvaltningen avser att uppta samtal med Folkets Hus om vad som ska gälla när avtalet
upphör att gälla.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att verksamheten bör renodlas, så att servicenämnden ansvarar för
hyresavtal och kultur- och fritidsnämnden för bidrag till samlingslokaler. Förvaltningen anser
det därutöver vara olämpligt att kommunstyrelsen genom avtalet med Folkets Hus upplåter
nyttjanderätt till ytor som utbildningsnämnden internhyr.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Mellan Ale kommun,

genom dess

kommunstyrelse,

nedan

benämnd

kommunen, och Ale Folkets Hus förening u. p. a., nedan benämnd
föreningen, har tecknats följande

AVTAL
om uthyrningen av lokalerna i Medborgarhuset i Alafors.
l.

Medbor arhuset

Medborgarhuset är en samlingslokalanläggning för förenings- och
kulturlivet

i Ale.

Genom samutnyttjande
den kommunala

§ 2.

fyller anläggningen en väsentlig funktion även

verksamheten.

Lokalerna

Detta avtal omfattar uthyrningen av de lokaler som på bi lagd
ritning begränsats med heldragen svart linje (Bilaga).
§ 3.

Uth

rnin en

Föreningen disponerar

lokalerna

för uthyrning och för biograf med

viss begränsning beträffande A-, B- och C-salarna.

Dessa använder

uthyras av föreningen även under skoltid ef ter"att

samråd skett med

kommunen fram till kl 16. 00 varje dag som skolverksamhet pågår, som
aula respektive lokaler för skolbarnsbespisning. A-salen kan dock
företrädaren för skolverksamheten.

Föreningen skall svara för den service förhyraren beställer i form
av servering, AV-utrustning och dylikt,
föreningen anser rimlig att klara av.

intill en servicenivå som

För uthyrningsverksamheten gäller kommunens principer för upplåtelse av samlingslokaler (taxor, regler, tider min).
Debitering och uppbörd ombesörjes av föreningen.
§

4.

Boknin

en

Föreningen handhar bokningsverksamheten för samtliga lokaler, dock
att bokningen av D-salen för dagtid ombesörjes av kommunkansliet.

§ 5.

Inventarierna

Föreningen tillhandahåller AV-utrustning och övrig teknisk
utrustning för lokaluthyrningen. Kommunen svarar för övriga
inventarier och utrustning.
§ 6.

Yttre och inre underhåll

Yttre och inre underhåll av anläggningen ombesörjes och bekostas av
konununen.

§ 7.

Vaktmästare

Det ankommer på föreningen att tillhandahålla erforderlig
vaktmästarpersonal

§ 8.

för uthyrningsverksamheten.

Städnin en

Kommunen

svarar för erforderlig

städning, måndagar-fredagar

med

undantag av perioderna för sommar- och jullov. Övrig erforderlig
städning ombesörjas av föreningen.

§ 9.

Snörö nin

so tömnin

och d

likt

Snöröjning, soptömning och dylikt ombesörjes och bekostas av
kommunen.

10.

Ekonomin

Kostnader

Kommunen svarar för samtliga kapital- och driftskostnader för
Medborgarhuset, dock med undantag av följande för vilka
svarar mot att kommunen lämnar ersättning enligt nedan:

l.

Bokningsverksamheten enligt § 4.

2.

Teknisk

3.

Vaktmästarpersonal

4.

Städningen enligt § 8.

utrustning

enligt

§ 5.

enligt

§ 7.

föreningen

Intäkter

Intäkterna för lokaluthyrningen enligt § 4 uppbäres av föreningen,
men avräknas enligt nedan.

Kommynens_ersattningm^m^till;_föreningen
Kommunen utbetalar

i januari varje år till föreningen ersättning

för åtagandena i punkterna 1-2 i denna paragraf.

För år 1994 utgör ersättningen 90. 000 kronor (från kontot för

"Folkets Hus och Bygdegårdar").
treårsperiod.

Beloppet omförhandlas

varje

Föreningens kostnader, exklusive för bokningsverksamheten och
teknisk utrustning, avräknas mot hyresintäkterna och regleras under
andra kvartalet året efter. -

Konununens insyn i föreningens verksamhet är reglerad genom att
kommunen utser
granskningen.
§11.

representant

i styrelsen

och revisor

för

Avtalstid

Detta

avtal gäller för tiden 1994-01-01—95-12-31.

datum

upphör den mellan

parterna

1978-06-02

Från förstnämnda

tecknade

motsvarande

överenskommelsen.

Därest uppsägning ej skett från någondera parten nio månader före

avtalstids utgång, förlängs detta avtal successivt med tre år varje

gång.
§ 12.

Gilti het

Detta avtal som upprättats i två likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt, är endast giltigt under förutsättning att
det godkännes av kommunstyrelsen och av styrelsen för Ale Folkets
Hus förening u. p. a.

Alafors 1994-^r-/j2
L
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.278
Datum: 2021-06-02
Utvecklingsledare Maria Palm
Kommunstyrelsen

Lokalprogram för kommunens hus
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ett fortsatt arbete med ett lokalprogram för ett kommunens
hus.
Sammanfattning
Eftersom förutsättningar för arbetet med ett kommunhus har förändrats får kommunstyrelsen
ta ställning till om arbetet ska fortlöpa. Om kommunstyrelsen beslutar om ett fortsatt arbetet
är nästa steg ett lokalprogram som huvudsakligen kommer att innehålla:



Målbild och vision
Vad är visionen för kommunhuset, vilket intryck ska huset förmedla?



Lokalbehov
Hur ser sektorernas behov ut mer specifikt? Vilka tekniska lösningar behövs? Finns
det speciella krav som ska uppfyllas?



Lokal- och funktionsprogram
Beskriver ytor, kapacitet, funktioner, samarbete, flöden, säkerhet, mm.



Framtidens arbetssätt
Hur kommer vi att arbeta i framtiden? Digitalisering, innovation och distansarbete.



Ekonomi och förvaltningsform
Hyra eller äga samt fastighetsekonomi.

Daniela Ölmunger

Maria Palm

Avdelningschef

Utvecklingsledare

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Kommunens hus, rapport.

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Maria.palm@ale.se
Ärendet
Det har under flera år pågått en diskussion om att samla den utspridda kommunala
administrationen på en central plats i Nödinge. Ett gemensamt kommunhus skapar en
samlingspunkt för hela kommunen och alla kommunanställda. Ny teknik och att samla många
anställda på en plats skapar förutsättningar för att modernisera och effektivisera
arbetsmetoder och därmed också ge kommuninvånare ännu bättre kommunal service.
Rapporten "Kommunens hus" har som syfte att utgöra underlag för ett förnyat politiskt
inriktningsbeslut om kommunhus i Ale kommun.
Ekonomisk bedömning
De ekonomiska beräkningarna är i ett mycket tidigt skede och baseras på nyckeltal,
antaganden och uppskattningar av åtgärder och kostnader. I rapporten görs en bedömning av
framtida lokalkostnader.
Invånarperspektiv
Ett samlat kommunhus underlättar för kommuninvånaren och gör det lätt att komma rätt.
Huset kan bli en naturlig mötesplats som på kontorstid används i huvudsak av anställda och
på övrig tid kan nyttjas av föreningar och invånare. Byggnaden kommer att placeras centralt i
Nödinge och det bidrar till en tydlig och naturlig mötesplats i kommunen. På det viset kan
dialoger och medskapande stödjas och genomföras lättare.
Hållbarhetsperspektivet
Huset kan utformas så att det uppfyller högt ställda krav på hållbarhet, energieffektivitet och
smart teknik.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutets genomförande
Om arbetet med ett kommunens hus ska fortsätta tas ett lokalprogram fram som kommer att
beskriva förutsättningar för kommunens hus mer ingående.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Inledning
Ale kommun är en inflyttningsort som kontinuerligt har ökat
befolkningen de senaste åren. Det är framför allt relativt låga
bostadspriser och mycket goda möjligheter att pendla till
Göteborg som har gjort kommunen till en attraktiv bostadsort.
Men kommunen har också tillgångar som vacker natur med
vandringsleder, sjöar och ett aktivt föreningsliv. Prognosen är
att kommunen kommer att fortsätta växa vilket också kommer
att påverka den kommunala organisationen som behöver
anpassas till en ökad befolkning och ett ökat behov av
välfärdstjänster.

Bakgrund
Det har under flera år pågått en diskussion om att samla den
utspridda kommunala administrationen på en central plats i
Nödinge. Ett gemensamt kommunhus skapar en samlingspunkt
för hela kommunen och alla kommunanställda. Modern teknik
och att samla många anställda på en plats skapar förutsättningar
för att modernisera och effektivisera arbetsmetoder och därmed
också ge kommuninvånare ännu bättre kommunal service.

Syfte
Den här rapport har som syfte att utgöra underlag för ett
förnyat politiskt inriktningsbeslut om kommunhus i Ale
kommun.

Förslag på beslut
Eftersom förutsättningar för arbetet med ett kommunhus har
förändrats får kommunstyrelsen ta ställning till om arbetet ska
fortlöpa. Om kommunstyrelsen beslutar om ett fortsatt arbetet
är nästa steg ett lokalprogram som huvudsakligen kommer att
innehålla:
• Målbild och vision
Vad är visionen för kommunhuset, vilket intryck ska
huset förmedla?
• Lokalbehov
Hur ser sektorernas behov ut mer specifikt? Vilka
tekniska lösningar behövs? Finns det speciella krav som
ska uppfyllas?
• Lokal- och funktionsprogram
Beskriver ytor, kapacitet, funktioner, samarbete, flöden,
säkerhet, mm.
• Framtidens arbetssätt
Hur kommer vi att arbeta i framtiden? Vad händer med
digitalisering, innovation och distansarbete.
• Ekonomi och förvaltningsform
Hyra eller äga samt fastighetsekonomi.
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Behovsanalys
Invånare
Ett gemensamt kommunhus gör det lättare för
kommuninvånare att hitta till rätt instans och handläggare. Det
finns möjlighet att samla fler tjänster på en plats. Öppettiderna
kan vara generösa för ärenden som inte går att lösa digitalt.
Huset kan också innehålla lokaler som kan användas för
politiska möten, föreningar och kulturupplevelser. Det centrala
läget nära kollektivtrafik gör att det är lätt för alla invånare att
komma till huset.
Organisation
Det finns behov av att samla administrativa funktioner från alla
sektorer på en arbetsplats. Det förväntas bidra till ökat
samarbete med moderna, innovativa och digitaliserade
arbetsmetoder. Idag finns dessa arbetsplatser utspridda i
kommunen och flertalet av dessa lokaler kommer att behöva
åtgärdas och anpassas, i en nära framtid. Här är en
sammanställning över sektorernas behov av arbetsplatser i
dagsläget:
Sektor
Sektor kommunstyrelse
Sektor service
Sektor utbildning
Sektor kultur och fritid
Sektor socialtjänst
Sektor samhällsbyggnad
Summa

Antal medarbetare
93
69
37
17
160
120
496

Om kommunens befolkning fortsätter att växa kommer troligen
också behovet av antalet anställda att öka i motsvarande
omfattning:
År
Antal anställda om
personalökningen
är 1,5 % om året
Antal anställda om
personalökningen
är 3 % om året

2021
496

2030
567

2040
658

496

647

870
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Faktorer som påverkar antalet anställda
Antalet anställda i kommunens hus kommer att påverkas av
många olika faktorer. Här är en sammanställning över några av
de mest relevanta faktorerna:
•

Befolkningsökning och befolkningens
sammansättning – om antalet invånare ökar och antalet
barn och äldre blir fler ökar också behovet av personal
inom förskola, skola och äldreomsorg.

•

Administrativa rutiner och metoder – fler anställda
innebär ett ökat behov av chefer samt personal- och
ekonomiadministration. Nya och utökade krav för
administrativa rutiner kan också komma från andra
myndigheter eller kommunen.

•

Digitalisering och tekniskt stöd – det finns en stark
tilltro att med hjälp av teknik effektivisera och höja
kvalitén inom den kommunala verksamheten.

•

Arbetssätt och metoder – det pågår en ständig
verksamhetsutveckling som kan leda fram till
förändrade arbetsmetoder både med och utan tekniskt
stöd.

•

Politisk inriktning – politisk vilja och inriktning på
både lokal och nationell nivå påverkar verksamheten i
stor utsträckning.

•

Nationella beslut - det pågår diskussioner om att
grundskolan ska förstatligas och att delar av sjukvården
ska övergå i kommunal regi. På nationell nivå utreds
också att slå samman kommuner och regioner för att
förbättra kapaciteten att utföra välfärdsuppdraget.
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Vision för kommunhus
Ett samlat kommunhus underlättar för kommuninvånaren och
gör det lätt att komma rätt. Huset kan bli en naturlig mötesplats
som på kontorstid används i huvudsak av anställda och på
övrig tid kan nyttjas av politiker, föreningar och invånare. Det
bidrar till en tydlig och naturlig mötesplats i kommunen. På det
viset kan dialoger och medskapande stödjas och genomföras
lättare.
Samarbetet med föreningsoch näringsliv stärks och
lokaler kan samutnyttjas
stor del av tiden. Lokalen
kan utformas så att det
även är möjligt att ha
utställningar och kulturella
engagemang. Huset kan
också uppfylla högt ställda
krav på hållbarhet,
energieffektivitet och
smart teknik och kan även
fungera som ett landmärke
för kommunen.

Förslag på målbild:
Kommunens hus Där idéer och
människor möts
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Framtidens arbetssätt
För närvarande pågår en pandemi som har gjort att många
anställda arbetar hemifrån. Den digitala kompetensen har ökat
och det är inte längre några svårigheter att hålla möten på
distans. Frågan som många ställer sig är om vi kommer att
fortsätta arbeta på distans i framtiden.
I en undersökning med kontorsanställda som arbetar hemifrån
vill 64 %1 variera mellan hemarbete och arbete på kontor.

Källa: Framtidens kontor – om medarbetare själva får välja, Castellum
2020.

Det som uppskattas med hemmiljön är att det är lättare att
utföra arbetsuppgifter som kräver koncentration. Genom att
arbeta från hemmet blir det lättare att få ”livspusslet” att gå
ihop. Man tar upp fördelar som att inte behöva pendla och få
tid över till annat.
Kontorets roll i framtiden kommer troligen att vara mer av en
social plats för möten och kreativitet. Miljön behöver vara
flexibel där flera kan dela på arbetsplatser och mötesrum.
Möjligheter ska finnas att ha tillfälliga projektgrupper som
under en period arbetar tillsammans för att lösa visa
arbetsuppgifter.

1

Framtidens kontor – om medarbetare själva får välja, Castellum 2020.
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Smart teknik och digitalisering ska stödja utvecklingen att
arbeta tillsammans på distans och att ha en flexibel arbetsmiljö.
En del av dagens arbetsuppgifter kommer troligen att
robotiseras helt eller delvis under kommande år.
Arbetsgivares bedömning
Fastighetsvärlden2 genomförde under hösten 2020 en enkät
med ett trettiotal storbolag i Stockholmsregionen. Frågan om
framtiden var:
Har ni tagit något långsiktigt beslut om att tillåta mer
distansarbete, även när covid-19 är över? Hur tror ni att ert
lokalbehov långsiktigt kommer att påverkas?
Majoriteten av arbetsgivarna svarar att det är för tidigt att göra
större förändringar och att fatta långsiktiga beslut men att man
följer utvecklingen noga. Ett mindre antal har gjort
anpassningar och minskat ner lokalytorna.
Hemarbete
Under juli 2020 deltog 1 500 slumpmässigt utvalda personer i
en undersökning.
Deltagarna hade
en jämn
”Många har trivts med att
fördelning av kön,
arbeta hemifrån samtidigt som
geografiskt läge,
en stor andel nått
ålder och
sina affärsmål. Företag behöver
inkomstnivå. Av
de 1500
inte vara oroliga för att låta sin
tillfrågade
personal
personerna har
arbeta hemifrån.”
506 svarat ”ja” på
frågan om de
Professor Stefan Tengblad,
jobbat hemifrån
under
Göteborgs Universitet
Coronakrisen.
Dessa 506
personer har sedan fått svara på ytterligare frågor om boende,
transporter, familj, mål, motivation, stimulans, med mera.
67 % som har svarat på undersökningen3 har arbetat hemifrån
och har trivts med det och samtidigt uppnått stor del av sina
affärsmål.

2

Fastighetsvärlden, https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/stor-enkatsa-tanker-de-stora-hyresgasterna-om-covid-19/
3
Hemarbete – flexibelt arbete är det nya normala, Netigate
.

7

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

TCO undersökning
TCO genomförde under hösten 2020 en undersökning bland
2 000 tjänstemän. Syftet var att få en bild av hur Corona
pandemin har påverkat livet hos tjänstemän som jobbat
hemifrån respektive från kontoret.
Undersökningen visar att arbete hemifrån har underlättat för
många tjänstemän att få ihop livspusslet med arbete och fritid,
föräldraskap och andra åtaganden. Sex av tio som
huvudsakligen har arbetat hemifrån under pandemin tycker att
livspusslet har blivit lättare att få ihop. Särskilt hög andel som
upplever att det har blivit lättare finns bland kvinnor 4(68
procent) och bland dem som har barn under 12 år (77 procent).
De tjänstemän som har arbetat på arbetsplatsen under
pandemin tycker att livspusslet varken har blivit lättare eller
svårare att få ihop.
Användning av ytor
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi där många arbetar
hemifrån vilket gör det svårt att säga hur vi kommer att arbeta i
framtiden. Men mycket pekar på att en attraktiv arbetsgivare
bör erbjuda en flexibilitet för anställda att arbeta både på
kontor och från hemmet.
Det kan finnas behov av ett antal fasta platser men troligen
kommer de flesta arbetsplatserna att vara flexibla och ha en
teoretisk beläggningsgrad på mellan 60 - 80 %. Här behövs
dock mer djupgående analyser och undersökningar för att
fastställa behovet och fördelning av ytor med olika funktioner
som möten och fokuserat arbete.

4

Livspusslet under Corona pandemin – TCO 2020
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Samarbeten och coworking
Om plats finns kan andra myndigheter få tillgång till
arbetsplatser och delar av lokalen. Det underlättar för invånarna
om till exempel försäkringskassa, arbetsförmedlingen och
skattekontor finns på plats i kommunen.
Coworking är ett relativt nytt fenomen och innebär att mindre
företag hyr en del av en eller flera arbetsplatser på hel- eller
deltid. Det kan också vara så att man arbetar på distans nära
hemmet och har sin ordinarie arbetsplats på ett kontor betydligt
längre bort och arbetar för det mesta i en coworking yta nära
hemmet. I framtiden kanske man bor betydligt längre från
arbetsplatsen och är bara där vid utvalda tillfällen. Om plats
finns i kommunhuset kan ytor för coworking finnas för företag
och Alebor som då får tillgång till en arbetsplats på
bostadsorten.
Tjänstebilar, parkering och transporter.
Nödinge centrum kommer att förtätas och antalet
parkeringsplatser kommer att minska. De verksamheter som
planerar att flytta in huset har idag 33 tjänstebilar. Det är
möjligt att antalet fordon kan minskas något med hjälp av
samutnyttjande av fordon, färre resor mellan kontor och fler
kollektiva resor.
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Sammanställning för nuvarande lokaler
I nuläget finns berörda personalgrupper utspridda i olika
lokaler i kommunen. Lokalerna är både inhyrda och ägda ytor.
I följande sammanställning finns samtliga lokaler med samt
lokalyta, hyra år 2021 samt en uppskattad kostnad för framtida
anpassningar om inte lokalen ersätts med ett nytt kommunhus.
Sammanställning nuvarande inhyrda administrativa
lokaler som kan lämnas
Fastighet

Yta
m²

Hyra
2021
mkr

Uppskattad
hyra på
längre
sikt

Åtgärder
på längre
sikt

mkr
4, 690 Anpassning
och
förtätning
(ej
underhåll)

Kommun
-huset
Nödinge

1876

3, 072

IFOhuset
Nödinge

1300

1, 696

4, 000 Ersättningslokal och
framtida
utökning
+300 kvm

Familjehemsverksamhet
Nödinge

193

0, 280

0, 482 Ersättningslokal

Avtalstid

202412-31
Uppsäg
ning 9
mån
Förläng
ning 5
år
202312-31
Uppsäg
ning 24
mån
Förläng
ning 3
år
202303-31
Uppsäg
ning 9
mån
Förläng
ning 3
år
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Fastighet

Yta Hyra
m² 2021
mkr

AMFE
Nödinge

783

Alafors
fabriker
Konfer ens

610

Total

4 762

Uppskattad
hyra på
längre
sikt

Åtgärder
på längre
sikt

mkr
1, 168
1, 168 Kan sitta
kvar i
oförändrad
lokal

0, 231

1, 525 Ersättningslokal

6, 447

11, 865

1 354
kr/ m²
LOA

2 500
kr/ m²
LOA

Avtalstid

202412-31
Uppsäg
ning 9
mån
Förläng
ning 5
år
202112-31
Uppsäg
ning 9
mån
Förläng
ning 1
år

(Förutom
AMFE)
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Sammanställning nuvarande egenägda administrativa
lokaler som kan lämnas
Fastighet

Kommunhuset
Alafors

HRpaviljong
Alafors
Järnkontoret
Nödinge

Aktivitetshuset
Älvängen
Total

Yta
m²

3 382

Hyra
2021
mkr

Uppskattad
hyra på
längre
sikt

Åtgärder
på längre
sikt

Komm
entar

mkr
2, 323
6, 043

382

0, 179

1 160

1, 592

642

0, 579

5 566

4, 673

Anpassning
och
förtätning
(+1 100:/kvm)
0, 840 Ny/tillbygg
nad
(2 200:/kvm)
2 ,038 Permanent
bygglov
och
planändring
Hiss
Åtgärder ca
3 Mkr
0, 579
Kan sitta
kvar i
oförändrad
lokal
9, 500

840
kr/ m²
LOA

1707
kr/ m²
LOA

Tidsbe
gränsat
bygglov till
202712-31

Total nuvarande yta är 10 328 kvm och den totala hyran under
2021 är 11, 12 mkr. På längre sikt behöver anpassningar och
ersättningslokaler göras vilket kommer att öka den totala hyran
till cirka 21,4 mkr.
Det är viktigt att tänka på att nuvarande hyra inte är att jämföra
med en hyra för nybyggnation. För att få en bättre uppfattning
om skillnaden behöver en livscykelskalkyl genomföras för
nuvarande lokaler.

12

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

Konsekvenser för administrativa lokaler om
ett nytt kommunhus inte byggs
Nödinge:
• Järnkontoret har ett tidsbegränsat bygglov som
sträcker sig till 2027, därefter behöver det förlängas
alternativt permanentas vilket kräver åtgärder såsom
installation av hiss. Möjligheten att få ett permanent
bygglov bedöms som en risk då tillgängligheten till
fastigheten är begränsad. Idag finns inga säkra
övergångar för fotgängare och cyklister till
Järnkontoret. Dessutom krävs en detaljplaneändring då
fastigheten idag är avsedd för handel. Om ett permanent
bygglov inte kan tillstyrkas kommer även denna
fastighet att behöva ersättas vilket påverkar en
uppskattad hyra negativt. Järnkontoret har idag ett 90tal arbetsplatser.
•

Individ- och familjeomsorgens verksamhet inryms
idag i flerbostadshus, IFO-huset, som ägs av
Alebyggen. Lokalerna har genomgått viss anpassning
och underhåll senaste halvåret för att bättre motsvara
verksamhetens krav. Lokalerna är inte optimala för
verksamheten och de åtgärder som genomförts har
primärt varit i avvaktan på ett nytt kommunhus. På sikt
kommer IFO-huset att behöva ersättas. Huset är idag
arbetsplats för drygt 120 medarbetare.

•

Familjehemsverksamheten inryms idag i lokaler mitt
emot IFO-huset, tidigare VGRs ungdomsmottagning.
Även dessa behöver ersättas på sikt då Alebyggens
önskan är att återställa fastigheterna till bostäder, ca 20
medarbetare finns på adressen.

•

Nödinge kommunhus ägs av Balder och lokalerna är
till viss del anpassade till ett mer flexibelt arbetssätt
men behöver åtgärdas bland annat när det gäller
ventilationen, här finns cirka 90 medarbetare.

•

AMFE finns idag i tidigare arbetsförmedlingens lokaler
i centrumhuset. Fastighetsägare är Balder och här finns
cirka 25 medarbetare.
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Alafors:
• Alafors kommunhus är till stora delar ett traditionellt
kontorshus med cellkontor. Viss anpassning till ett mer
flexibelt arbetssätt har genomförts i delar av huset men
ett bevarande av kommunhuset kräver omfattande
anpassningar och ombyggnation. Fastigheten som
kommunhuset är beläget på inrymmer bland annat
Himlaskolan vars framtid påverkas av den nya skolan
som planeras i norra Nol på Tudorområdet. När den nya
skolan kan stå klar om 8-10 år kan Himlaskolan rivas
och fastighetens framtida nyttjande är i dagsläget oviss,
ca 130 medarbetare finns på adressen.
•

HR-paviljongen ligger på samma fastighet som
kommunhuset och är inte anpassad för ett framtida
arbetssätt.

Älvängen:
• I Aktivitetshuset har kultur- och fritid sin
administration. Fastigheten ligger utanför det område
som är föremål för ny detaljplan Älvängen centrum, ca
20 medarbetare.
Sammanfattning:
Omfattande ombyggnationer och även nybyggnation kommer
att behöva genomföras om ett nytt kommunhus inte byggs.
Framför allt berörs verksamhetslokalerna i Nödinge samt
Alafors kommunhus.
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Ekonomi
Lokalkostnader står för en betydande del av kommunens
verksamhetskostnader. Investeringar i lokaler behöver värderas
och vara långsiktiga eftersom de kommer att påverka
kommunens ekonomi under lång tid. Beräkningar för
kommunens hus är i ett mycket tidigt skede vilket gör att alla
kostnadsberäkningar bygger på nyckeltal, antaganden och
uppskattade kostnader och åtgärder. Det är först längre fram i
processen som en mer exakt kostnad kan presenteras.
Om befintliga lokaler ska behållas är en första bedömning att
olika åtgärder och anpassningar behöver göras och att årshyran
för befintliga lokaler kommer att vara från cirka 21 mkr och
uppåt.
Ett nytt kommunhus som kan ersätta befintliga lokaler
beräknas ha följande ungefärlig årskostnad:
Förvaltningsform Årshyra mkr
Äga
Från 27 mkr
Hyra
Från 31 mkr

Hyra/m2 LOA
Från 2 280 kr
Från 2 750 kr

Hyra eller äga
Ett alternativ till egna lokaler är att hyra. Kommunfullmäktige
beslutade 2015-10-26, KS 2015,282 KF § 158, att kommunens
hus ska hyras.
Att hyra en lokal gör att inte kapital binds upp och att det kan
gå att lämna lokalen på längre sikt. Nackdelen är att den
löpande hyran blir högre och att inflytandet över lokalens
utformning minskar. På lång sikt är det kostnadseffektivt att
äga lokalen och en ny bedömning behöver göras av vilket
alternativ som ger mest nytta för kommunen.
Om kommunen äger lokalen kan det finnas möjligheter att få
en hyresintäkt om andra myndigheter, förenings- eller
näringsliv hyr delar av ytorna. Det är också viktigt att en
hyresvärd kan uppfylla Ale kommuns krav på hållbarhet,
utformning och arbetsmiljö.

15

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

Risk- och konsekvensanalys
I följande tabell tas risker och konsekvenser upp med kommunens
administrativa lokaler samt förslag på åtgärder för att minska eller ta
bort risken.
Risk
Lokalerna är inte
utformade för
framtida behov

Konsekvens
Ombyggnationer
krävs

Åtgärd
Ny byggnad med
lokaler som är
flexibla utan
ombyggnad

Höga ljudnivåer

Försämrad
arbetsmiljö

Se över flöden
och placeringar.
Använd
ljuddämpande
material.

För få fokus- och
samtalsrum

Försämrad
arbetsmiljö och
höga ljudnivåer

Projektera
tillräckligt med
samtalsrum

Spridning av
sjukdomar i öppna
ytor

Höga sjuktal

Tillgång till
desinfektion och
skyddsmaterial
och att vissa delar
av utrustningen är
personlig.

Lokalytor används
inte effektivt

Höga
lokalkostnader

Moderna lokaler
som är flexibla
och funktionella
och kan användas
på olika sätt.

Tidskrävande och
omoderna
arbetsmetoder

Låg kvalitet på
service till
kommuninvånare

Moderna tekniska
lösningar och
personal med rätt
kompetens.

Svårigheter att
anställa personal med
rätt kompetens

Låg kvalitet på
service till
kommuninvånare

Vara attraktiv
som arbetsgivare
med hjälp av bra
lokaler som
stödjer moderna,
tekniska lösningar
och göra det
möjligt att arbeta
på distans.
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Risk
Stress hos personalen

Konsekvens
Höga sjuktal

Åtgärd
Moderna och
anpassade lokaler
med god
arbetsmiljö. Ha
möjlighet till
distansarbete.

Bristfällig leverans- och
varumottagning

Irritation och
förseningar

Utreds vidare.

Dålig cirkulation på luft

Dålig arbetsmiljö,
trötta medarbetare

Moderna lokaler
med god
ventilation.

Felaktig belysning

Dålig arbetsmiljö,
trötta medarbetare

Moderna lokaler
med god
ventilation.

Mycket stillasittande

Dålig arbetsmiljö,
trötta medarbetare

Ha aktivitetsrum
och någon form
av fysisk
aktivitet.

Arbetsmiljöskador för
rygg, nacke, mm

Sjukskrivningar

God arbetsmiljö
som stolar, bord,
belysning, ljud,
mm.

För få
parkeringsplatser

Irritation och
förseningar

Utred var
parkering finns.
Uppmuntra till
fler resor med
kollektivtrafik,
cykel och till
fots.

Lokalerna är inte
Personer med
tillgänglighetsanpassade funktionshinder
kommer inte in i
lokalen

Utred och
anpassa lokaler.
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Källor
Framtidens kontor – om medarbetaren själv får välja, Castellum 2020
https://www.castellum.se/om-castellum/framtidensarbetsliv/framtidens-kontor/

En undersökning om hemarbete: flexibelt arbete är det nya normala
https://www.netigate.net/sv/articles/undersokningar/att-leda-arbete-ihemmet-en-undersokning-om-hemarbete/
Fastighetsvärlden, 30 storbolag om behovet av kontoret i framtiden
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/stor-enkat-sa-tanker-de-storahyresgasterna-om-covid-19/

Livspusslet under Corona pandemin – TCO 2020

https://www.tco.se/rapporter-ochremissvar/rapporter/2021/livspusslet-under-coronapandemin/
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.262
Datum: 2021-06-02
Utvecklingsledare Annika Friberg
Kommunstyrelsen

Yttrande till Göteborgsregionens bristlista för infrastruktur

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Trafikverket har efterfrågat underlag från regionerna avseende regeringsuppdrag om att ta
fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering inför planperioden
2022 - 2033. Kommunerna i regionen ges möjlighet att göra inspel via GR, utifrån brister i
det nationella vägnätet.
Förvaltningen har den 23 april 2021 till GR spelat in behovet av infrastrukturåtgärder på
följande platser; väg 1978 Skepplandavägen, ny älvförbindelse (finns beslut i KSSOU.2021.26) ofullständig trafikplats vid Alvhem/Lödöse, väg 1997, väg 1968
Alingsåsvägen, centrala Älvängen och avsaknad av gång och cykelväg i Hålanda och Alafors.
Inspelet är till den förestående planrevideringen för nationell transportinfrastruktur 2022 –
2033.

Daniela Ölmunger

Annika Friberg

Avdelningschef

Utvecklingsledare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtandet, 2021-06-02Inspel till Göteborgsregionens bristlista för infrastruktur, bilaga
1 väg 1978 Skepplandavägen, bilaga 2a/b ny älvförbindelse, bilaga 3 ofullständig trafikplats
vid Alvhem/Lödöse, bilaga 4 väg 1997, bilaga 5 väg 1968 Alingsåsvägen, bilaga 6 centrala
Älvängen, bilaga 7 och 8 avsaknad av gång och cykelväg i Hålanda och Alafors.Beslutet
skickas till:
För kännedom:Avd för strategi och uppföljning, Infrastruktur
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Ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i samband med revideringen av regional
plan för transportinfrastruktur 2022-2033 (-2037) fått önskemål från kommunerna om att få
möjligheten att delge planupprättaren sina nya brister/behov av ny infrastruktur. Västra
Götalandsregionen (VGR) har inte begärt in nya brister vid denna revidering. Skäl för detta är
att det redan finns brister som ännu inte är utredda, som prioriterades vid föregående
planrevidering samt att det finns utredda brister som saknar finansiering i kommande plan.
Däremot har en öppning gjorts för att omprioritera de brister som GR framförde inför regional
plan 2018-2029. GR:s ställning i frågan är att dessa brister ska kvarstå i kommande plan.
GR har ändå sett ett behov av att ta emot kommunernas brister och sammanställa dessa till en
regional helhet och få en överblick. Detta för att vid kommande revideringar av
infrastrukturplaner, eventuella finansiella paket eller liknande vara noggrant förberedda med
väl förankrade prioriteringar. En sammanställning av kommunernas brister är en grund för att
över tid prioritera utredningar och åtgärder i storstadsregionens infrastruktur. En samlad bild
av brister underlättar analyser av var åtgärdsbehovet är mest framträdande och var
samhällsnytta bäst nås. Regionala analyser kan bygga på exempelvis befolkningsutveckling,
bostadsbyggande, näringslivsutveckling och politiska inriktningsbeslut.
Insamlingen kommer ske stegvis genom en gemensam process tillsammans med GR:s
infrastrukturnätverk. Detta för att möjliggöra de analyser som nätverket och GR finner
nödvändiga.
Förvaltningen har den 23 april 2021 till GR spelat in behovet av infrastrukturåtgärder på
följande platser; väg 1978 Skepplandavägen, ny älvförbindelse (finns beslut i KSSOU.2021.26) ofullständig trafikplats vid Alvhem/Lödöse, väg 1997, väg 1968
Alingsåsvägen, centrala Älvängen och avsaknad av gång och cykelväg i Hålanda och Alafors.
Ekonomisk bedömning
Ekonomisk bedömning görs i utredningstillfället vid varje åtgärd.
Invånarperspektiv
Föreslagna infrastrukturåtgärder förutses bidra positivt till samhällsutvecklingen.
Hållbarhetsperspektivet
Föreslagna infrastrukturåtgärder förutses öka trafiksäkerheten och rörligheten.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Remissyttrande
Bristerna/behoven är framtagna av samhällsbyggnads infrastrukturavdelning.
Beslutets genomförande
Bristerna/behoven processas genom GRs infrastrukturnätverk.
Förvaltningens bedömning
GR ser ett behov av att ta emot kommunernas brister och sammanställa dessa till en regional
helhet och få en överblick. Detta för att vid kommande revideringar av infrastrukturplaner,
eventuella finansiella paket eller liknande vara noggrant förberedda med väl förankrade
prioriteringar.
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Ale kommuns inspel av
förslag till åtgärder …
Väg 1978 - Skepplandavägen
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Ale kommuns inspel till åtgärder inom potten ”mindre vägnätet” 2022-2025
Svar på angelägen infrastruktursatsning inom ramen för regional plan

Förbättra trafiksäkerheten, tillgänglighet
och framkomlighet vid Skepplanda tätort,
väg 1978
Skepplanda är beläget i Ale kommun norra delar, norr om Älvängen och är
kommunens nordligast tätort, belägen ca 2 km över om väg E45. Skepplanda har ca
3 300 invånare inklusive landsbygd (SCB 2019-12-31).

Figur 1: Översiktskartor lokalisering

Bebyggelsen består till större delen av villor och radhus. Skepplanda centrum utgörs
av Albotorget med viss kommersiell och kommunal service. I anslutning till torget
ligger kommunens simhall och idrottshall. Forsvallens idrottsanläggning finns i
sydvästra delen av Skepplanda. Skepplanda Kyrka ligger strax norr om samhället.
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Skepplanda har två skolor; Garnvindeskolan (F-3) och Alboskolan (4-7) och två
förskolor; Gunnarsgården och Kyrkskolans förskolor. I Skepplanda finns över 70
företag med ca 120 anställda i huvudsak inom produktionen. Skepplanda
industriområde ligger nordöst om Skepplandavägen.
I Figur 2 ges en sammanfattande beskrivning av objektet.
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Väg

Kommun

Vägnummer

Ale

1978

Trafikflöde

Sträckning

Väg 1978
mellan
korsningspunkt med
1979 och
1980.
Ca 1 550m,
genom
Skepplanda
tätort

Figur 2: Beskrivning av objektet

Personbil
ÅDT
4 060
(2008)

Tungtrafik
ÅDT tung
280
(2008)

Koppling till
näringslivets
transporter

En del av det
strategiska vägnätet
för tyngre
transporter, klassat
Bidrar i hög
utsträckning till det
lokala och regionala
näringslivets
transporter som
viktigt stråk för
kollektivtrafik och
arbetspendling.

Matarväg till
prioriterade
stråk/intermodal
funktion även
koppling till
funktionellt
prioriterade vägnät
Del av matarväg till
flera funktionellt
prioriterade vägstråk.
E45 (regionalt,
nationellt och
internationellt viktiga
vägstråk)
samt väg 42 och 190
som är utpekat som
viktiga stråk av VGR.
Ett alternativ till
nordligt (Trollhättan)
och sydligt
(Göteborg) tvärstråk
mellan väg E45 och
väg E20.

Förslag till
prioritering
enlig KF
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Regional funktion:
Tabellen nedan motiverar behovet av åtgärd, utifrån de funktioner som vägen enligt en
systemanalys har för den regionala och delregionala transportinfrastrukturen.
Systemanalys
Transportsystem

Funktion
Ett robust transportsystem för
alla transportslag.
Effektiv rörlighet genom att
varje transportslag nyttjas på
bästa sätt både för stad och
landsbygd.

Motivering
I vägavsnittet som ligger i Skepplanda tätort
möts tre statliga vägar i två korsningspunkter. Länken slussar alla typer av trafik
vidare i samtliga väderstreck
Vägavsnittet kopplar är den regionala
landsbygden till E45, väg 42 och väg 190,
mot Göteborg och Trollhättan, samt till
tätorter som Alingsås och Vårgårda och
övriga regionen. Vägavsnittet fyller
samtidigt funktionen som lokal huvudgata
genom Skepplanda, med anspråk på trygga
och säkra förhållanden för oskyddade
trafikanter och lokal trafik
Här behöver en robust trafiklösning för
samtliga trafikslag som håller för vidare
utveckling i området. Trafiksäkerhet och
trygghet behöver säkerställas för alla
kategorier av trafikanter, samtidigt som
framkomlighet för kollektivtrafik och
näringslivets transporter förbättras.
Vägavsnittets negativa påverkan på
boendemiljön i Skepplanda behöver
minskas.
Berör övergripande mål kring:
 Medborgarnas resor
 Långsiktig hållbarhet
 Kvalitén i näringslivets
transporter
 Tillgänglighet inom och
mellan regioner
 Säkerhet

 Miljö och hälsa
 Förutsättningar för att
kunna kollektivtrafik, gång
eller cykel
 Säker tillgänglighet för barn

 Ett samhälle för
funktionshindrade
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Systemanalys
Godstransporter

Funktion
Hög tillgänglighet till
lokala/delregionala/regionala
logistiknoder.

Motivering
Enligt NVDB är stråket genom Skepplanda
klassat som ett stråk med ”Kontinuerlig
volym av tyngre transporter”
Vägavsnittet är även utpekat i NVDB som
sekundärväg för farligt gods.
Stråket fyller en viktig funktion för
godstransporter till och från väg 1978,
1979, 1980.
Efter förstärkningsarbetet på väg 1978 norr
om Skepplanda förväntas de tunga
transporterna öka genom tätorten, med ökad
negativ påverkan på trafiksäkerhet och
miljö i tätorten. Denna risk ökar då vägen
efter arbetena har klassats om till BK1..
Diskussioner har även förts kring att klassa
upp väg 1980 till BK1 vilket kan öka
transporterna ytterligare

Persontransporter

Väl fungerande och tillgänglig
arbetspendling

Arbets- och studiependling med
persontransporter och kollektivtrafik från
Ale kommuns norra delar passerar
Skepplanda tätort på väg 1978.
Kollektivtrafiken fungerar för arbets- och
studiependeltrafik vidare anslutning till
pendeltåg ur ett regional perspektiv samt till
lokala verksamheter och som skolskjuts för
barn som bor i kommunens norra delar och
går på skolorna i Skepplanda. Två
hållplatser finns inne i tätorten längs
vägavsnittet.
Gång- och cykelbanan längs vägavsnittet är
underdimensionerad (2 meter bred) med låg
trafiksäkerhet. Utöver funktionen för lokal
gång- och cykeltrafik, fyller vägavsnittet
även funktionen som regionalt cykelstråk
utpekat av GR, samt nationell cykelväg då
den är en del i ”Sverigeleden”.
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Bristbeskrivning:
Framkomlighet
Vägavsnittet genom Skepplanda tätort på väg 1978 har en körbanebredd på ca 5 - 5,5
meter. Parallellt på östra sidan löper en endast 2 meter bred gång- och cykelbana
avskild med en kantsten. Den smala körbanan innebär att vägavsnittet är mycket dåligt
anpassat för en hög andel tung trafik och att det generellt sett håller en mycket låg
standard avseende funktionen för godstrafik, regional arbetspendling och
kollektivtrafik.
På samma gång är standarden även mycket låg avseende lokal gång- och cykeltrafik
med en alltför smal gemensam gång- och cykelbana.

Sårbarhet
Vid eventuell avstängning av vägen måste trafiken ledas om via lokalgator inne i
Skepplanda.
Närhet till bebyggelse är en risk vid olycka med farligt gods.

Tillgänglighet
De två hållplatserna längs sträckan är helt i avsaknad av tillgänglighetsanpassning för
rörelsehindrade och synskadade. Det finns inga tillgänglighetsanpassade passager
tvärs vägen. Gång- och cykeltrafiken är ej separerade från varandra.

Trafiksäkerhet
Olycksstatistik

Enligt polis- och/eller sjukvårdsrapporter från STRADA har totalt 12 olyckor skett
längs aktuell vägsträcka mellan 2010-01-01 och 2020-12-14. Vid två av de 12
olyckorna uppstod ingen personskada. Typ av olycka och allvarlighetsgrad framgår av
tabellen i Figur 3. Platsen för olyckorna framgår av kartan i Figur 4.

Figur 3: Olyckor med personskador 2010-01-01 till 2020-12-14, STRADA.
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Figur 4: Plats för olyckor 2010-01-01 till 2020-12-14, STRADA

Dödsolyckan skedde i augusti 2015. En personbil körde i riktning mot Skepplanda, när
en fotgängare som stigit av en buss korsade gatan bakom bussen och ut på vägen.
Fotgängaren blev påkörd av bilen och avled.
En olycka i vardera korsning med väg 1979 och 1980 har inträffat, bägge mellan
motorfordon och med lindriga konsekvenser. Tre singelolyckor med motorfordon har
skett längs sträckan.
Bedömning av olycksrisker

I direkt anslutning till vägen finns skolor och det rör sig mycket oskyddade trafikanter
i området vilket utgör en trafiksäkerhetsrisk.
Vägsträckningen har ca 13 utfarter från fastigheter där sikten är mycket bristfällig vid
flera av utfarterna, särskilt på östra sidan mot den smala gång- och cykelvägen som
ligger dikt an fastighetsgränserna, se Figur 5.
Korsningspunkterna mellan väg 1978 och 1980 samt 1979 är inte anpassade för tyngre
fordon, vilket utgör en trafiksäkerhetsrisk.
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Figur 5: Korsningspunkter och utfarter

Medelhastigheten ligger strax över den skyltade hastigheten på 40 km/h, men vägens
raka sträckning möjliggör betydligt högre hastigheter för enskilda fordon.
Det saknas helt åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid de två busshållplatserna längs
sträckan. Det finns inga anvisade gångpassager, inga mittrefuger, övergångsställen
eller hastighetsdämpande åtgärder.

Buller
19 bostadshus exponeras för ekvivalenta ljudnivåer utomhus över riktvärdet 55 dBA.
Även maximala ljudnivåer från enstaka fordonspassager beräknas överskrida
riktvärdet 70 dBA på uteplats. Garnvideskolan har nivåer över 55 dBA vid närmaste
fasad. Se bilaga 1 Väg och bullerutredning Skepplandavägen, ÅF 2013-05-29.
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Eventuella framtida planer som påverkar
bristen
Om inte en bättre trafiklösning kommer till stånd kan det komma på att påverka den
lokala utvecklingen i Ale kommuns norra delar kring Skepplanda, med vidare
exploatering och av bostäder och verksamheter. I nu gällande ÖP07 är en förbättrad
trafiklösning tydligt påtalad, så även i revideringen av kommunens ÖP är behovet
ytterligare en gång påvisat.

Förslag till eventuell åtgärd
Ale kommun menar att det inte på ett acceptabelt sätt går att kombinera vägavsnittets
dubbla funktion som regional länk för biltrafik och godstrafik, med funktionen som
lokalväg genom samhället. Med nuvarande utformning finns stora brister för alla
funktioner. Punktåtgärder som hastighetsdämpande åtgärder och säkrare passager kan
innebära viss förbättring avseende funktionen som lokalväg, men de stora bristerna
avseende trafiksäkerhet, tillgänglighet och boendemiljö kommer att kvarstå. Samtidigt
som åtgärderna skulle medföra att vägens funktion som regional länk ytterligare
försämras.
Ale kommun menar därför att en ny vägdragning behövs för att möta de olika
funktionernas anspråk. Väg- och bullerutredning, som togs fram 2013, bör ligga till
grund för fortsatt planering. Utredningen redovisas i sin helhet som bilaga 1.

Figur 6: Förslag på ny vägdragning av väg 1978 förbi Skepplanda samhälle. Källa: Väg- och bullerutredning
2013-05-29, ÅF

Förslaget innebär att Skepplandavägen ges en ny dragning längre västerut, förbi
samhället. Två nya cirkulationsplatser byggs i respektive ände för att eliminera dagens
bristfälligt utformade korsningar med väg 1980 och 1979. Två nya busshållplatser
anläggs längs den nya sträckningen och ansluts med gång- och cykelbanor ner mot
samhället.
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Befintliga Skepplandavägen genom samhället får en renodlad funktion som lokalgata.
Smittrafik undviks och bullersituationen förbättras för fastigheterna intill vägen.
Busshållplatserna slopas.
Kostnaden för den nya vägdragningen väster uppskattas grovt till ca 63 000 000,
baserat på mängder från väg- och bullerutredningen uppräknade till aktuella á-priser.
Kompletterande bulleråtgärder för att klara riktvärdena för samtliga fastigheter
bedömdes kosta ca 1 340 000 kr. Totalt sett bedöms kostnaden till ca 64 500 000 kr.
Bedömningen innefattar ej eventuella kostnader för geotekniska åtgärder,
ledningsomläggningar, arkeologiska undersökningsarbeten eller kostnader för
åtgärdsvalstudie och vägplan.
Åtgärden stödjer de regionala funktionerna:
- Ett robust transportsystem för alla transportslag
- Effektiv rörlighet genom att varje transportslag nyttjas på bästa sätt både för
stad och landsbygd.
- Hög tillgänglighet till lokala/delregionala/regionala logistiknoder.
- Väl fungerande och tillgänglig arbetspendling
Ale kommun ser dessutom att åtgärden medför stora förbättringar inom följande
områden:
- Kvalitén i näringslivets transporter
- Tillgänglighet inom och mellan regioner
- Trafiksäkerhet
- Miljö och hälsa
- Förutsättningar för att kunna resa med kollektivtrafik, gång eller cykel
- Säker tillgänglighet för barn
- Ett samhälle för funktionshindrade
- Långsiktig hållbarhet

Bilagor
1. Väg- och bullerutredning. Förslag på ny vägdragning av väg 1978 förbi
Skepplanda samhälle, ÅF 2013-05-29.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.26
Datum:
Utvecklingsledare Annika Friberg
Kommunstyrelsen

Ny älvförbindelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att till GR spela in behovet av en
åtgärdsvalstudie för nya älvförbindelser, inför den förestående planrevideringen för nationell
transportinfrastruktur 2022 – 2033.
Sammanfattning
Trafikverket har efterfrågat underlag från regionerna avseende regeringsuppdrag om att ta
fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering inför planperioden
2022 - 2033. Kommunerna i regionen ges möjlighet att göra inspel via göteborgsregionens
kommunalförbund (GR), utifrån brister i det nationella vägnätet.
Förvaltningen föreslår därför att Ale kommun till GR spelar in behovet av en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för nya älvförbindelser i den förestående planrevideringen för
nationell transportinfrastruktur 2022 – 2033.

Daniela Ölmunger

Annika Friberg

Avelningschef

Utvecklingsledare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Bedömningsmall
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Avdelningen för strategi- och uppföljning
För kännedom:

Sektor samhällsbyggnad

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
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E-post
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Ärendet
Trafikverket har efterfrågat underlag från regionerna avseende regeringsuppdrag om att ta
fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering inför planperioden
2022 - 2033. Kommunerna i regionen ges möjlighet att, utifrån brister i det nationella
vägnätet, göra inspel till Västra Götalandsregionen (VGR) via göteborgsregionens
kommunalförbund (GR).
Brist - för få förbindelser över Göta älv

I nuläget finns endast en förbindelse över Göta Älv från Ale kommun, Jordfallsbron i Bohus
med anslutning från Bohusmotet. Nästa förbindelse norrut är Lilla Edetbron, se figur 1.

Figur 1: Översiktskarta förbindelser över Göta älv, ÅVS E45
Bohusmotet med utblick mot Eriksdal, TRV 2018/16321

Bohusmotet och Jordfallsbron är tidvis högt belastat, särskilt i samband med broöppning. En
åtgärdsvalstudie (ÅVS) togs fram av Trafikverket 2018 med förslag på trimningsåtgärder för
ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för biltrafik, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter.
Åtgärderna föreslogs kunna genomföras inom de mindre potterna i nationell och regional plan
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under perioden 2019 – 2033. På längre sikt behöver Jordfallsbron ersättas, eftersom dess
kvarvarande livslängd är begränsad till 25 år.
ÅVS:en föreslog därutöver att på kort sikt, år 2019-2023, påbörja utredning av var och hur en
eller flera nya älvförbindelser bör lokaliseras. Önskemål om en sådan utredning bör enligt
ÅVS:en spelas in till Västra Götalandsregionen av berörda kommuner. Västra
Götalandsregionen bör sedan prioritera om en utredning är aktuell. Kommunernas önskemål
om ytterligare älvförbindelser avseende behov samt lämplig lokalisering och utformning bör
beaktas i utredningen.
Trafikverket meddelar att de i nuläget inte har något beslut på att starta en ÅVS för nya
älvförbindelser, men behovet finns med som en utpekad brist i deras behovslista. Som de ser
det kan en ÅVS starta tidigast år 2022 och eventuella förslag från ÅVS:en kan som tidigast
ske vid planrevideringen 2026.
Ekonomisk bedömning
ÅVS:en och eventuella åtgärder förutsätts finanserias inom nationell plan.
Invånarperspektiv
Ur ett socialt perspektiv knyter fler älvförbindelser samman kommuner och samhällen.
Hållbarhetsperspektivet
Fler älvförbindelser kortar avstånden och kan bidra till att fler cyklar och utnyttjar
kollektivtrafik. Naturresurser och naturvärden tas i anspråk och risker finns att
bilanvändningen ökar med bättre framkomlighet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Utifrån ett översiktsplaneperspektiv är det avgörande att så tidigt som möjligt veta vilket eller
vilka lägen som kan bli aktuella.
Remissyttrande
Inget remissförfarande har skett.
Förvaltningens bedömning
Ärendet är framtaget i samråd med infrastrukturavdelningen på sektor samhällsbyggnad.
Diskussioner har förts med tjänstemän i Kungälv och Stenungssund. Bägge kommunerna har
visat intresse av att till GR spela in behovet att starta en ÅVS för nya älvförbindelser.
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En ny älvförbindelse kan ge flera positiva effekter. Det ger en avlastning på den högt
belastade nuvarande förbindelsen över Jordfallsbron, minskar älvens barriäreffekt och ökar
tillgängligheten i det lokala och regionala transportsystemet. Ett finmaskigare vägnät är
särskilt positivt för att möjliggöra effektivare förbindelser med kollektivtrafik och kortare
avstånd för cykeltrafik. Förutsättningarna för integration med grannkommunerna Kungälv
och Stenungssund förbättras.
Processen att få objekt genomförda i den nationella infrastrukturplaneringen tar lång tid. Det
är därför viktigt att i så tidigt skede som möjligt påbörja utredningen kring var någonstans en
ny förbindelse är lämpligast. Utifrån ett översiktsplaneperspektiv är det avgörande att så tidigt
som möjligt veta vilket eller vilka lägen som kan bli aktuella.
Förvaltningen föreslår därför att Ale kommun till GR spelar in behovet av en ÅVS för nya
älvförbindelser i den förestående planrevideringen för nationell transportinfrastruktur 2022 –
2033.
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Åtgärdsförslag/brist

Ny Älvförbindelse
I nuläget finns endast en förbindelse över Göta Älv från Ale kommun, Jordfallsbron i Bohus med
anslutning från Bohusmotet. Bohusmotet är tidvis högt belastat, särskilt i samband med
broöppning. En ÅVS togs fram 2018 med förslag på åtgärder för ökad framkomlighet och
trafiksäkerhet för biltrafik, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. (är något beslutat???)
Syftet med de åtgärder som studerades var att de först och främst skulle kunna finansieras inom de
mindre potterna i nationell och regional plan för att genomföras inom planperioden 2019-2033.
Därtill identifierades åtgärder som efter fortsatt utredning kan vara aktuella för inarbetning som
namngivna objekt i nästkommande nationella plan, efter 2029.
ÅVS:en föreslog att på kort sikt, år 2019-2023, påbörja utredning av var och hur en eller flera nya
älvförbindelser bör lokaliseras. Önskemål om en sådan utredning bör spelas in till Västra
Götalandsregionen av berörda kommuner. Västra Götalandsregionen bör sedan prioritera om en
utredning är aktuell. Kommunernas önskemål om ytterligare älvförbindelser avseende behov samt
lämplig lokalisering och utformning bör beaktas i utredningen.

Portalparagrafer
En hållbar tillväxt i
storstadsregionen

Fler förbindelser över Göta
Älv överbrygger en kraftig
barrär ochökar
finmaskigheten i det
regionala
transportsystemet. Det
m studerades var att de först och främst skulle kunna finansieras inom de möjliggör en tillväxt av
och regional plan för att genomföras inom planperioden 2019-2033.
samhällen med bättre lokal
tillgänglighet och därmed
der som efter fortsatt utredning kan vara aktuella för inarbetning som
bättre förutsättningar för
mmande nationella plan, efter 2029.
hållbart resande. Strategiskt
sikt, år 2019-2023, påbörja utredning av var och hur en eller flera nya
placerad kan en ny
eras. Önskemål om en sådan utredning bör spelas in till Västra
förbindelse öka
tillgängligheten till
rda kommuner. Västra Götalandsregionen bör sedan prioritera om en
munernas önskemål om ytterligare älvförbindelser avseende behov samt pendeltågstrafiken genom
Ale kommun, med bättre
ormning bör beaktas i utredningen.
pendlingsmöjligheter.

rbindelse över Göta Älv från Ale kommun, Jordfallsbron i Bohus med
t. Bohusmotet är tidvis högt belastat, särskilt i samband med
am 2018 med förslag på åtgärder för ökad framkomlighet och
kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. (är något beslutat???)

De satsningar på
stadsutveckling i Ale
kommuns stationsorter som
pågår kan med en fler
älvförbindelser komma fler
till del. Kungälv och Ale
kommun får förutsättningar
att integreras på ett helt
annat sätt än i nuläget.

Bedömningsmodell: GR:s inriktningsunderlag för transportin
rtalparagrafer
Inriktningar för tran
Vi vill öka sjö- och
Vi vill förbättra
Kraftigt minskad Vi vill öka
klimat- och
järnvägskapaciteten framkomligheten järnvägskapaciteten för
godstransporter
för pendel- och
för
miljöpåverkan
från
regiontåg längs
kollektivtrafiken i
det
transportsysteme huvudstråken
t
sammanhängande
stadsområdet

Fler förbindelser Ingen påverkan.
över Göta Älv
innebär kortare
omvägar för
biltrafik, och
bättrre
förutsättningar
för effektiv och
gen
kollektivtrafik.
Förutsättningarna
för cykeltrafik
ökar.

Fler förbindelser
över Göta älv kan
minska
belastningen på
Jordfallsbron och
därmed skapa
bättre
framkomlighet för
kollektivtrafiken.
Fler förbindelser
ger ett mer robust
system, med bättre
förutsättningar att
hantera störningar
vid Jordfallsbron.
Sådana störningar
kan i nuläget få
påverkan på
kollektivtrafiken
såväl lokalt som på
långt avstånd från
själva störningen.

Påverkan på sjökapaciteten för
godstransporter behöver
studeras och minimeras i
samband med att ny
älvförbinelse utreds.

ingsunderlag för transportinfrastrukturen
Inriktningar för transportinfrastrukturen
Vi vill förstärka
Vi vill utveckla
cykelinfrastrukturen transportsystemet i
i sammanhängande samspel med
regionala stråk
människors
livsmiljö, biologisk
mångfald och
ekosystemtjänster

De barriärbrytande
effekterna som nya
älvförbindelser får
är särskilt viktiga för
cykeltrafiken, som
är beroende av
relativt korta
avstånd för att
upplevas som
attraktiv. All form av
cykeltrafik gynnas
av ökad
finmaskighet

Överbryggande av
barriärer har
förutsättningar att
förbättra
människors
livsmiljö, genom
ökad tillgänglighet.
Den fysiska
utformningen av
nya förbindelser
behöver dock
placeras och
utformas med så
begränsad negativ
påverkan som
möjligt på
omgivningen.

Vi vill anpassa
transportinfrastrukture
n till
klimatförändringarnas
effekter

Vi vill stimulera
innovationer och
ny teknik för att
uppnå ett mer
transporteffektiv
t samhälle

Vid placering och
utformning av nya
älvförbindelser ska
klimatförändringarnas
effekter beakttas och
åtgärden anpassas
därefter.

Ingen påverkan.

Underlag för bedömning (beskriv utifrån aktuell k
Vi vill skapa
Befolkning och bostäder
förutsättningar för
beteendeförändringar

Näringsliv

Ett mer finmaskigt
vägnät möjliggör
genare och mer
effektiva förbindelser
för kollektivtrafiken,
gång- och cykeltrafik.
Det skapar
förutsättningar för
beteendeförändringar.

Ökad tillgänglighet
gynnar både det
regionala och lokala
näringslivet, med bättre
förutättningar för
arbetspendling och
transporter/leveranser.

Åtgärder som minskar
älven barriäreffekter och
ökar tillgängligheten är
generellt sett positivt för
befolkningen och ökar
potentialen att utveckla
nya samhällen med god
hållbar tillgänglighet.

Är det några särskilda
befintliga eller möjliga
etableringar vi ska peka
ut?

edömning (beskriv utifrån aktuell kunskap)
Grön infrastruktur

Social hållbarhet

Ytterligare aspekter
att beakta

Nya förbindelser
bidrar till att
naturområden på
ömse sidor om älven
tillgängliggörs med
cykel för fler än idag.
Som exempel på
områden som kan
komma åt nås enkelt
med cykel från bägge
sidor om älven, kan
nämndas
Svartedalen i
Kungälv med natura
2000 området
Lysegården, samt
naturreservatet
Rished i Ale.

En ny förbindelse
ger förutsättningar
att knyta samman
lokalsamhällen på
bägge sidor om
älven för fler
målgrupper, vilket
bidrar till ökad social
hållbarhet.

Ale kommun är till
stora delar avskärmad
från Göta Älv av Norge
Vänerbanan och E45.
En ny förbindelse i sig
innebär en möjlighet
att komma närmre
Älven, samt ger
tillgänglighet till den
västra sidan där
förutsättningarna att
närma sig älven är
avsevvär större.

Ofullständig trafikplats vid Alvhem/Lödöse södra
Beskrivning av brist
Utbyggnad av E45 började utredas under tidigt 1990-tal och pågick fram till 2008. Placering och
utformning av trafikplatser beslutades utifrån från vad som då var känt avseende kommunernas
utbyggnadsplaner. För sträckan längs Alvhem och Lödöse var planerna då i stort sett ett
bibehållande av befintlig bebyggelse i de två tätorterna. Arbetsplanerna som fastställdes 2010
resulterade i trafikplatslägen utanför vardera tätorten, med en fullt utbyggd trafikplats i Grönnäs
(Norra Skepplandamotet) ett par kilometer söder om Alvhem, samt en fullt utbyggd trafikplats
nordöst om Lödöse. Dessutom byggdes mellan de bägge trafikplatserna en halv trafikplats med
påfart och avfartsramp för sydgående trafik.
Sedan dess har Lilla Edet år 2014 antagit en fördjupad översiktsplan (FÖP) med en kraftfull
utveckling av bostäder, verksamheter och offentlig service i anslutning till Lödöse station och den
halva trafikplatsen. I FÖP:en påtalas bland annat behovet av utbyggnad till en full trafikplats.
Den nu planerade kraftiga bebyggelseutvecklingen i Lödöse innebär att tätorterna Lödöse och
Alvhem på sikt växer ihop. Därmed aktualiseras frågan om att utreda utbyggnad till full trafikplats.
En ÅVS behövs för att konkritisera bristerna, men även påverkan på bostadsbyggande och
befolkningsutveckling om motet inte byggs ut.
Med anledning av att den befintliga halva trafikplatsen ligger i nära anslutning till kommungränsen,
är det oklart om en utbyggnad bör utföras i Ale kommun eller i Lilla Edets kommun.
Konsekvenserna av en utbyggnad kommer att påverka bägge kommuner, oavsett i vilken kommun
de fysiska åtgärderna genomförs. Därav är frågan viktig för bägge kommunernas planering

Utförd utredning
En övergripande utredning för kompletterande på- och avfart i nordgående riktning togs fram redan
2011 av Ale och Lilla Edets kommuner (Norconsult 2011-08-16). Utredningen föreslog att på- och
avfart kan byggas strax söder om Alvhem, i höjd med befintlig bro mot Gullringen. Förslaget
innebär att befintlig bro kan nyttjas, dock behöver den kompletteras med en ny gång- och cykelbro.
De nya avfarterna hamnar i förslaget ca 800 meter söder om den halva trafikplatsen och trafik
mellan de nya ramperna och Lödöse behöver passera Alvhems samhälle.
Alternativa placeringar av norrgående ramper behöver därför utredas för att se över förslagets
påverkan på trafikfödet genom Alvhem.
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Befintlig halv
trafikplats

Alvhem

Nya norrgående ramper

Figur 1: Nya norrgående ramper, alternativ "ruterlösning", Norconsult 2011-08-16.

Politisk förankring
Ale kommuns kommunstyrelsen beslutade år 2010 att ställer sig bakom att utreda trafikplats i Lödöse–
Alvhem och att Ale kommun tillsammans med Lilla Edets kommun för dialog och förankring inom
Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen för ett eventuellt genomförande och finansiering.
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Väginfrastrukturen genom centrala Älvängen
Ale kommuns inspel
Ale kommun önskar att en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) inleds avseende behov av
utveckling/komplettering av det regionala vägnätet i Älvängen.
Beskrivning av brist
Visionen för samhället Älvängen i Ale kommun är att gå från ett stations- och industrisamhälle till
en småstad med god service där kommunens handelscentrum finns. Centrala Älvängen ska förtätas
nära pendeltågsstationen med byggnader med aktiva bottenvåningar, för ökad trygghet och nya
mötesplatser.
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Figur 1: Översiktskarta

Göteborgsvägens löper längs centrala Älvängen. Trafikverket är väghållare för Göteborgsvägen på
delen väster om Starrkärrsvägen samt för Starrkärrsvägen. Gatans boulevardkaraktär är viktig och
bidrar till känslan av ett inbjudande centrum. I nuläget har Göteborgsvägen flera funktioner, dels
som central stadsgata, dels som genomfart för lokal trafik i Älvängen. Dessutom är Göteborgsvägen
det enda alternativet vid omledning av trafik på E45, vilket den inte är dimensionerad för.
Kombinationen av funktioner medför svårigheter att skapa den småstadskänsla som eftersträvas
samt bidrar till ökad olycksrisk, otrygghet och buller vid bostäder och centrummiljöer.
För att möjliggöra önskvärd utveckling av de centrala delarna av Älvängen behöver infrastrukturen
stärkas, till exempel genom etableringen av en ny huvudled öster om samhället.
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Tidigare utredningar
En förbifart öster om samhället har utretts av Ale kommun år 2015 (Utredning för Förbifart
Älvängen, Reinertsen 2015-12-21). Utredningen redovisade en vägkorridor samt alternativa förslag
på vägsträckning, se Figur 2. Vid utformningen av korridoren togs hänsyn till befintliga och
planerade bostads- och verksamhetsområden, natur- och rekreationsområden samt fornlämningar.
Korridoren ansluter till Göteborgsvägen sydväst och nordöst om Älvängen samt till Starrkärrsvägen
på mitten av sträckan.
I utredningen bedömdes de rena anläggningskostnaderna för vägsträckningen till ca 137 mnkr.

Figur 2: Förslag på vägkorridor och preliminär vägsträckning för Förbifart Älvängen. Övre bilden, västra delen. Nedre bilden, östra
delen. (Utredning för Förbifart Älvängen, Reinertsen 2015-12-21)
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Politisk förankring
I Ale kommuns nya översiktsplan, som varit ute på samråd under vintern 2021, föreslås följande:
”Förutsättningar för förbifart Älvängen, en förbindelseväg mellan Häljered – Starrkärrsvägen –
Göteborgsvägen, ska utredas”. I samrådshandlingen redovisas ett förslag på vägreservat för
förbifarten, se Figur 2. Reservatet är baserat på föreslagen vägkorridor i ”Utredning för Förbifart
Älvängen”.
Trafikverket har i sitt yttrande över översiktsplanen (TRV 2021/18403) skrivit att en förbifart
behöver föregås av en ÅVS, om förbifarten ska vara statlig.

Figur 3: Förslag på vägkorridor, bearbetad bild från samrådshandling Ale Översiktsplan 2021
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Kommun

Vägnum

Sträckning

Längd

Motivering

mer
km

Ale

1978

Hålanda
Bygdegård
– Hålanda
förskola

Enligt strategi för ökad cykling

Potentiella

Prioriter

resor*

ing

2

Enligt övriga strategier och utredningar

Objektet 2 – GC-väg Hålanda Bygdegård –
Hålanda förskola (väg 1978)

Del av Sverigeleden – cykel samt en del av Lödöseleden
- Pilgrimsleden.

Pot.resor
123 930

Projektbeskrivning

Aleborna cyklar gärna till kollektivtrafiken, enligt
potentialstudien för cykling.

Dagliga
resor 340

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utefter konfliktsträcka med stor
andel oskyddade trafikanter utefter väg 1978. Hastighetsbegränsning
till 50 km/h. Vägbredd är som smalast 4,6 m utan vägren. Väg 1978
är av Västra Götalandsregionen utpekad som en viktig väg för
näringslivet och har därmed blivit prioriterad. Hatighetsbegränsning
70 km/h respektive 50km/h.
ÅDT är inte tillförlitlig då vägen mellan Gräfsnäs och Getås rustats
upp och asfalterats 2014 och andelen tung trafik är underskattad
från mätningen 2008. 12 st olyckor på sträckan
mellan 2005 och 2019 – varav två är cykel/mopedolyckor som väjat
ner i diket för motorfordon.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmMzOGQ
yOTQtNDAzOS00YTEyLTgzYjItN2ExYWI4OWQw
YmY5IiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05
YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9

Vardagsresor -arbetsresor, fritidsresor, skolresor
samt koppling till kollektivtrafikknutpunkt
I området rör sig många oskyddade trafikanter, både gående och
cyklister men även ridande som rör sig frekvent utefter sträckan för
att ta sig till de olika målpunkterna, vilka bl.a. är kommunal badplats,
bygdegård, förskola, kyrka, församlingshem, fotbollsplan och
kollektivtrafiken. Aktivt föreningsliv med många aktiviteter, även
ute.
Arbetspendling till/från förskola. Förskolans verksamhet innefattar
aktiviteter i församlingshemmet och man går med barnen längs
vägen. Oskyddade trafikanter är helt hänvisade till vägen för att
kunna förflytta sig längs sträckan, vilken är smal och krokig och
trafikhastigheten är ofta hög.
Pendelparkering finns vid Hålanda kyrka, vilket ökar attraktiviteten
för att cykla till kollektivtrafik. Buss 434 trafikerar här. Det finns
flera anslutande vägar till sträckan. Sträckan är också en del av
Sverigeleden och genererar turism och regional cykling.
Ale kommun har påtalat behov av gång- och cykelväg utefter denna
sträcka under många års tid och den har funnits med i planen från
2013 Hur planerar kommunerna i Göteborgsregionen för cykel.

Preliminär effektbeskrivning
En gång och cykelväg utefter sträckan skulle avsevärt förbättra
tillgängligheten och trafiksäkerheten i stor utsträckning för
oskyddade trafikanter, som vill förflytta sig längs sträckan och ta sig
till målpunkterna, kommunal badplats, bygdegård, kyrka och
förskola. Det skulle medföra en övervägande positiv effekt för
närområdet.
Pendelparkering finns vid Hålanda kyrka, vilket ökar attraktiviteten
för att cykla till kollektivtrafik. Det finns flera anslutande vägar till
sträckan.

Felande länkar

Sträckan är också en del av Sverigeleden och genererar turism och
regional cykling.

Översiktlig karta se bilaga 1 detaljkarta se bilaga 5
Hålandavägen vy se bilaga 6
Ale

Alingsåsväg
en fr.
Ledetvägen
till
Uspastorps
vägen

1000
m

Objekt 4 Alafors – väg 1968 Ledetvägen –
Uspastorp
Syfte att långsiktigt binda ihop sträckan som byggs 2020 i Starrkärr
med GC ner till Alafors där anslutning till pendeltåget finns- Denna
sträcka finns med inom ramen som togs fram av GR 2013.
ÅDT från 2008 är 2660 fordon. Sträckan är ca 1000m. Vägbredd
7,9m. Belysning finns. Ingen vägren. Sekundärväg för farligt gods.

Trafiksäkerhet
Vägen upplevs som trafikfarlig, speciellt av oskyddade trafikanter då
hastigheterna är höga och vägren saknas. 12 olyckor mellan 2005 2019 – varav 3 cykel/moped och en med gångtrafikant. En av
cykel/moped olyckorna kan klassas som svår olycka. Olyckorna är
spridda över hela sträckan (Strada).
Detaljplaner tas fram i anslutande områden- expanderande
befolkning.

Vardagsresor
Arbetspendling: Bland boende i tätortsnära landsbygd finns
potential för resor med cykel till kollektivtrafik och till målpunkter i
området såsom skolor (Himlaskolan, Alafors Fria skola,Ale
gymnasium) förskolor, tätortsnära idrottsanläggning (Sjövallen),
konferens- och äventyrscenter.

Cykelturism
Målpunkter:

Etapp av längre sträcka som varit önskvärd länge.
Finns med i ”Hur planerar kommunerna inom
Göteborgsregionen för cykel?”
Sträckan ingår i Potential för pendling i
potentialstudien ”Gå! Cykla! Elcykla! En studie om
potentialen i ett hållbart ökat resande”
Enligt potentialstudien är det 65% av aleborna som cyklar till
kollektivtrafiken. Inom området bor 315 personer mellan 1684 år. Åldersindelningen är samma som potentialstudiens urval
bygger på. Utifrån potentialstudien innebär det att 200 personer
har potential att cykla denna sträcka. Den potentiella
uträkningen är beräknad på arbetspendling 2 resor/vardag i 47
veckor. Detta genererar potentiellt 257 dagliga resor för sträckan.
Utöver det bor det 71 personer mellan 6–15 år som inte
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmMzOGQyOTQt
NDAzOS00YTEyLTgzYjItN2ExYWI4OWQwYmY5Iiw
idCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQx
OGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9

4
Pot.resor
140 163
st.
Dagliga
resor
384 st.

- Uspastorp konferens- och äventyrscenter
- Sjövallen idrottsanläggning (cyklande ungdomar)
- Tätortsnära

Felande länkar
Då kollektivtrafiken dragits ner betydligt i detta område från
sommaren 2019 har efterfrågan på GC-förbindelse till Alafors ökat.
En pendlarbuss mellan Alafors och tågstationerna i Nol och
Nödinge stannar vid Alafors fabriker, där den sökta sträckan startar.

Översiktlig karta se bilaga 1 detaljkarta se bilaga 8
vy Alingsåsvägen 1978 se bilaga 9

*Ni kan med fördel nyttja Potentialstudie för cykling för dessa data om ni inte har eget underlag

Väg 1978 är en utav de vägar som matar cyklister till
det regionala cykelstråket genom Ale.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-EKO.2021.294
Datum: 2021-06-02
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden avseende
omprioritering av investeringsbudget avseende medel till
Nödinge centrum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får lov att omdisponera 1 000 tkr
från beslutad investeringsbudget för infrastrukturinvesteringar vid exploatering till
investeringsobjektet Nödinge Centrum.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden begär att få omfördela 1 000 tkr från infrastrukturinvesteringar
vid exploatering till investeringsobjektet Nödinge Centrum. I fastställd budget för 2021 har
kommunfullmäktige gett nämnderna möjlighet att göra omdisponeringar upp till en miljon
kronor inom sin totala investeringsbudget 2022 efter godkännande av kommunstyrelsen.

Ken Gunnesson

Martin Palm

Ekonomichef

Controller

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Delegationsbeslut samhällsbyggnadsnämndens ordförande 2021-05-27
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Budgetcontroller
För kännedom:

Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Ale kommun håller på med en detaljplan för utvecklingen av Nödinge centrum och
anslutande områden. Ett förverkligande av detaljplanen kommer att resultera i den största
exploatering som skett i kommunen. Som en del i arbetet har man tagit fram en
utgiftsbedömning för att få en uppfattning om de investeringsutgifter som kommer med tänkta
exploatering och hur dessa skulle kunna fördelas mellan exploatörer, taxe- samt
skattekollektiv. Tjänsteutlåtande är under framtagande avseende investeringsäskande som en
följd av detaljplanen och beräknas vara klart till samhällsbyggnadsnämndens
septembersammanträde för att sedan gå till beredning hos kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Det finns idag inga investeringsmedel för Nödinge centrum. För att inte tappa fart och för att
kunna komma igång med diverse förprojekteringar, diskussioner med exploatörer är
bedömningen att ett investeringsutrymme om 1 000 tkr är nödvändiga redan nu, dvs innan
politiskt beslut om hela investeringsutrymmet är fattat.
Samhällsbyggnadsnämden har idag bland annat en investeringsram för Infrastruktur vid
exploatering på 20 000 tkr som inte beräknas gå åt till sin helhet varför 1 000 tkr skulle kunna
flyttas till investeringsram Nödinge Centrum.
I fastställd budget för 2021 har kommunfullmäktige gett nämnderna möjlighet att göra
omdisponeringar upp till en miljon kronor inom sin totala investeringsbudget 2022 efter
godkännande av kommunstyrelsen.
Ekonomisk bedömning
I fastställd budget för 2021 har kommunfullmäktige gett nämnderna möjlighet att göra
omdisponeringar upp till en miljon kronor inom sin totala investeringsbudget 2022 efter
godkännande av kommunstyrelsen. Detta är endast en om fördelning av budget och innebär
inte någon utökad budget för samhällsbyggnadsnämnden.
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.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Beslutet ska efter det är taget verkställas av samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens bedömning
Sektor kommunstyrelsen föreslår att att samhällsbyggnadsnämnden får lov att omdisponera 1
000 tkr från beslutad investeringsbudget för infrastrukturinvesteringar vid exploatering till
investeringsobjektet Nödinge Centrum.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Skapad 2021-06-02
Delegeringsbeslutlista 2021-04-29—2021-06-02

Diarienummer
KS.2021.223

Beslut
Bidragsansökan från
Föreningsarkivet Sydvästra
Götaland om 12,5 tkr för
verksamhetsåret 2021
bifalles delvis
Aleförslag: Pulkabacke i Aleförslaget ska hanteras
Nol
av
samhällsbyggnadsnämnden
Aleförslag: Lasershow
Förslaget remitteras till
på nyår
kultur- och fritidsnämnden
inför slutgiltigt i
kommunstyrelsen
Aleförslag:
Aleförslaget ska hanteras
Hundrastgård i
av
Skepplanda
samhällsbyggnadsnämnden

Beslutdatum Delegat
2021-05-03
Kanslichef

KS.2021.234

Aleförslag: Utegym i
Skepplanda

KS.2021.232

KS,2021.239

Handling
Ansökan om medel till
föreningsarkiv

2021-04-29

Kanslichef

2021-04-29

Kanslichef

2021-04-29

Kanslichef

Aleförslaget ska hanteras
av kultur- och
fritidsnämnden

2021-04-29

Kanslichef

Aleförslag: Allmän
lekplats i södra Surte

Aleförslaget ska hanteras
av
samhällsbyggnadsnämnden

2021-04-29

Kanslichef

KS,2021.233

Aleförslag: Bastuflotte
Surtesjön

Aleförslaget ska hanteras
av
samhällsbyggnadsnämnden

2021-04-29

Kanslichef

KS.2021.238

Aleförslag: Motionsspår
i Nol

Aleförslaget ska hanteras
av kultur- och
fritidsnämnden

2021-04-29

Kanslichef

KS.2021.236

Aleförslag: Utveckla
lekplatsen vid Surte IP

Aleförslaget ska hanteras
av
samhällsbyggnadsnämnden

2021-04-29

Kanslichef

KS.2019.134

Sverigedemokraterna
Motionen remitteras till
2020-04-03
(SD) Motion om att
samhällsbyggnadsnämnden.
utreda en aktivitetspark i
Svar önskas per den siste
Alvhem
augusti.

Kanslichef

KS.2021.295

Revidering av
En reviderad version av
dokumenthanteringsplan dokumenthanteringsplan
e-post kontaktcenter

Kanslichef

KS.2021.235

KS.2021.237

2021-05-27

Skapad 2021-06-02
Delegeringsbeslutlista 2021-04-29—2021-06-02

för kontaktcenter, daterad
2021-05-27, antas.
KS,2021.293

Aleförslag: Simhall i
Älvängen

Aleförslaget ska hanteras
av kultur- och
fritidsnämnden.

2021-05-28

KSEKO.2021.174

Upplåning av 80 mkr –
2021-04-22

Beslut om omsättning av 30 2021-04-29
000 000 (97357) samt
nyupplåning av 50 000 000
kr till ett lån, med
lånenummer 134 425, på 80
000 000 kr enligt offert från
kommuninvest daterad
2021-04-12.

Kanslichef

Ekonomichef

Lån 134 425 löper till
2023-06-21 med fast ränta
0,09 %.
KSEKO.2021.229

Upphandling av byggoch trävaror

Tecknande av ramavtal
med:
Beijer Byggmaterial AB
Kungälvs
Trävaruaktiebolag

2021-05-31

Upphandlingschef

2021-05-05

Kommunchef och
ekonomichef

2021-06-01 t.o.m. 2023-0531 med möjlighet till ett års
förlängning
KS.2021.503

Tecknande av avtal

Tecknande av avtal med
Max Matthiessen AB

KS-HR.
2021.209

Rutin – stöd för chefens
utveckling

KS.2021.74

Redovisning av
delegeringsbeslut –
färdtjänst och
riksfärdtjänst

Kommunchef beslutar att
2021-05-11
fastställa rutin för chefens
utveckling med
målsättningen att
säkerställa att chefers
kompetensutveckling bidrar
till bästa nytta för
kommunens intressenter.
Totalt 15 fattade
2021-04-01—
färdtjänstbeslut varav 2
2021-04-31
med ledsagare och 1
framsätesåkning samt 2
avslagsbeslut som innebar
återtagande av ansökan.

Kommunchef

Färdtjänsthandläggare

Skapad 2021-06-02
Delegeringsbeslutlista 2021-04-29—2021-06-02

Inga riksfärdtjänst.

Skapad: 2021-06-02

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-06-02
Ärendegrupp i delegeringsordning: HR och organisation

Diarienummer Handling
KS-HR.2021.10 Anställning av rektor

Beslutdatum Delegat
2021-03-10
Verksamhetschef

KS-HR.2021.10

2021-03-09

Verksamhetschef

2021-04-13

Verksamhetschef

2021-04-30

Rektor

2021-04-30

Rektor

2021-05-10

Rektor

2021-05-11

Rektor

2021-05-11

Administrativ
chef

2021-05-06

Biträdande
rektor

2021-06-02

Rektor

2021-05-19

Rektor

2021-05-18

Enhetschef

2021-05-26

Rektor

2021-05-27

Kommunchef

KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10

Beslut
Rektor anställs från och
med 2021-08-01
Anställning av biträdande rektor
Biträdande rektor
anställs från och med
2021-04-01
Anställning av rektor
Rektor anställs från och
med 2021-08-01
Anställning av barnskötare
Barnskötare anställs från
och med 2021-06-12
Anställning av skoladministratör
Skoladministratör
anställs från och med
2021-08-10
Anställning av förskollärare
Förskollärare anställs
från och med 2021-0816
Anställning av förskollärare
Förskollärare anställs
från och med 2021-0809
Anställning av
Utbildningsadministratör
utbildningsadministratör
anställs från och med
2021-08-09
Anställning av fritidsledare
Fritidsledare anställs
från och med 2021-0501
Anställning av barnskötare
Barnskötare anställs från
och med 2021-06-02
Anställning av lärare
Lärare anställs från och
med 2021-08-16
Anställning av
Modersmålslärare
modersmålslärare/studiehandledare anställs från och med
2021-05-18
Anställning av lärare i idrott och
Lärare anställs från och
so-ämnen
med 2021-06-18
Förordnande av tillförordnad chef Marika Tollesson
för sektor utbildning
förordnas att jämte sin
ordinarie tjänst som
verksamhetschef för
förskola, tillika vara
tillförordnad chef för

sektor utbildning under
perioden 2021-06-28-2021-07-11.
Ulla-Stina Milton
förordnas att jämte sin
ordinarie tjänst som
verksamhetschef för
utbildning, tillika vara
tillförordnad chef för
sektor utbildning under
perioden 2021-0726--2021-08-01.
Helene Petersson
förordnas att jämte sin
ordinarie tjänst som
verksamhetschef för
utbildning, tillika vara
tillförordnad chef för
sektor utbildning under
perioden 2021-0802--2021-08-08.
Barnskötare anställs från
och med 2021-04-30
Kock anställs från och
med 2021-06-12
Kock anställs från och
med 2021-06-12
Vikarierande HRspecialist från och med
2021-08-09.

KS-HR.2021.10

Anställning av barnskötare

2021-04-30

Rektor

KS.HR.2021.11

Anställning av kock

2021-05-10

Enhetschef

KS.HR.2021.11

Anställning av kock

2021-05-21

Enhetschef

KS.HR.2021.13

Anställning av vikarierande HRspecialist

2021-06-01

HR-chef

KS.HR.2021.13

Förordnande av tillförordnad
avdelningschef för kansli- och
säkerhetsavdelningen

William Försth
2021-05-07
förordnas som
avdelningschef för
kansli- och
säkerhetsavdelningen för
perioden 2021-06-01 2021-09-30.

Kommunchef

KS.2021.12

Anställning av socialsekreterare

2021-04-26

Enhetschef

KS.2021.12

Anställning av socialsekreterare

2021-04-26

Enhetschef

KS.2021.12

Anställning av stödpedagog

Socialsekreterare
anställs från och med
2021-06-28
Socialsekreterare
anställs från och med
2021-06-07
Stödpedagog anställs
från och med 2021-0501

2021-04-13

Enhetschef

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av administratör

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

Stödassistent anställs
från och med 2021-09-01
Stödassistent anställs
från och med 2021-0823
Stödassistent anställs
från och med 2021-0823
Stödassistent anställs
från och med 2021-0823
Stödassistent anställs
från och med 2021-0823
Stödassistent anställs
från och med 2021-0823
Stödassistent anställs
från och med 2021-0823
Administratör anställs
från och med 2021-0719
Stödassistent anställs
från och med 2021-1023
Stödassistent anställs
från och med 2021-1023

2021-04-13

Enhetschef

2021-05-07

Enhetschef

2021-05-11

Enhetschef

2021-05-11

Enhetschef

2021-05-11

Enhetschef

2021-05-11

Enhetschef

2021-05-19

Enhetschef

2021-05-17

Enhetschef

2021-05-26

Enhetschef

2021-05-19

Enhetschef

