
KALLELSE
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Tid Kl. 08:30-12:00

Plats Via Teams

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

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

Övriga Maria Reinholdsson, kommunchef
Amra Muminhodzic, kommunsekreterare
Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och
missbrukspreventition
William Försth, säkershets- och berdskapschef
Malin Olsson, HR-chef
Anna Eklöf, utvecklingsledare SKR

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

Mikael Berglund
Ordförande

mailto:amra.muminhodzic@ale.se
mailto:amra.muminhodzic@ale.se


FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Ärenden Föredragande Tid

A Upprop

B Justering

1 KS.2020.4 - Godkännande av dagordning

2 KS.2020.5 - Information om
Kommunkompassen

Anna Eklöf, utvecklingsledare SKR 08:35-09:35

3 KS-SÄK.2020.295 - Information om ärendet
program för trygghet och säkerhet 2021-
2024

William Försth, säkerhets- och
beredskapschef

Dzemal Sabovic, strategisk
samordnare trygghet och
missbrukspreventition

09:45-10:10

4 KS.2020.5 - Kommunchefen informerar Maria Reinholdsson, kommunchef 10:15-10:25

5 KS-SOU.2020.421 - Riktlinjer köp och
förvärv av mark

6 KS.2020.108 - Fritidskort för ungdomar

7 KS-SÄK.2020.295 - Program för trygghet och
säkerhet 2021-2024

8 KS.2020.306 - Revidering av bolagsordning
och ägardirektiv för Alebyggen

9 KS-EKO.2020.386 - Borgensbehov
Alebyggen 2021

10 KS-SOU.2020.377 - Uppföljning intern
kontroll 2020 per delårsbokslut 2



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Ärenden Föredragande Tid

11 KS.2020.84 - Organisatorisk flytt av ansvar
för färdtjänst och bostadsanpassning

12 KS-HR.2020.448 - Policy om
förtroendeskapande verksamhet, etiskt
regelverk gällande mutor, jäv och
representation

13 KS-HR.2020.447 - Arbetsgivarpolicy

14 KS-HR.2020.449 - Lönepolicy

15 KS-HR.2020.302 - Lönepolitisk plan

16 KS.2020.474 - Lokalisering av ny f-6 skola i
Nol eller Alafors

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

18 SBN-MEX.2020.4 - Förfrågan om att förvärva
tomt för biltvätt i Älvängen

19 KS.2020.125 - Samråd om budget 2021 för
samordningsförbundet Älv & Kust

20 KS.2020.337 - Färdtjänst - felbokade resor

21 KS-SOU.2020.411 - Ekonomiskt underlag
avseende återbetalning Närvaro Team Ale-
NÄTA

22 KS.2020.175 - Redovisning av
delegeringsbeslut



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Ärenden Föredragande Tid

23 KS.2020.6 - Redovisning av delgivningar



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SOU.2020.421
Datum: 2020-11-06

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Avdelningschef Daniela Ölmunger
E-post: daniela.olmunger@ale.se

Kommunstyrelsen

Riktlinjer förvärv och försäljning av mark

Grunden för ett kommunalt markägande är att få ett större inflytande över och kunna styra
samhällsutvecklingen för att på så vis säkerställa områden för bostäder, verksamheter,
samhällsbyggnader, infrastruktur samt natur- och rekreationsområden. Syftet med de föreslagna
riktlinjerna är att förklara och visa på de avväganden kommunen gör vid förvärv eller
försäljning av mark för att på så vis öka transparensen och förutsägbarheten för kommunens
agerande.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för förvärv
och försäljning av mark.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef Strategi och uppföljning

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-11-06

· Riktlinje för förvärv och försäljning av mark i Ale kommun

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Författningssamlingen/styrdokument
Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom

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

Bakgrund

Ale kommun saknar riktlinjer som styr hur kommunens avväganden ska ske vid markförvärv
respektive markförsäljning. Frågan har aktualiserats genom ett beslut av fullmäktige där
kommunstyrelsen getts i uppdrag att tillsammans med mark- och exploateringsenheten arbeta
fram riktlinjer för området.

Syftet med kommunalt markägande är att få ett större inflytande över och kunna styra
samhällsutvecklingen genom att säkerställa områden för bostäder, verksamheter,
samhällsbyggnader etcetera. Utgångstanken med de föreslagna riktlinjerna är att det ska bli
enklare och mer förutsägbart för interna och externa intressenter att förstå kommunens
avväganden och processen för förvärv och försäljning. Riktlinjen förklarar kommunens
förhållningssätt och vägledande principer.

Samråd/samverkan

Samråd har skett inom sektor kommunstyrelsen med kanslichef, med näringslivschef, med
kommunchef samt med mark- och exploateringschef. Förslag på riktlinjer har även skickats till
sektorchef för samhällsbyggnad för möjligheter till synpunkter.

Remissyttrande

Inget formellt remissförfarande har skett.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Riktlinjen har ingen ekonomisk påverkan.

Barnperspektivet

Riktlinjerna har ingen påverka ur ett barnperspektiv mer än att en rättssäker och transparent
myndighetsutövning underlättar för alla invånare.

Miljöperspektivet

Riktlinjen harmoniserar med kommunens energi och klimatstrategi som redogör för
kommunens målsättning i dessa områden.

Funktionshinderperspektivet

Riktlinjerna har ingen påverkan ur funktionshinderperspektivet mer än att en transparent och
rättssäker myndighetsutövning underlättar för alla invånare.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

· Översiktsplan

· Näringslivsstrategi

· Bostadsförsörjningsprogram

· Lokalförsörjningsprogram

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

Ärendets kommunikationsbehov

Då riktlinjerna påverkar kommunens förvärv och försäljning av mark behöver riktlinjerna
kommuniceras internt såväl som externt via kommunens hemsida och andra
kommunikationskanaler.

Förvaltningens bedömning och motivering

Ale kommun är en tillväxtkommun med ett ökande intresse utifrån för att delta i kommunens
exploatering och för att på olika sätt bidra till samhällsutveckling. När allt fler intressenter vill
vara delaktiga i kommunens samhällsutveckling ökar trycket på att processen och
avvägningarna kommunen gör ska vara förutsägbara, transparenta och rättssäkra för de som
arbetar med området inom kommunen såväl som för externa intressenter. Relationer med
samhällsintressenter är betydelsefulla för kommunen och då kommunen har ett
likställighetsuppdrag i grunden är det avgörande för det kommunala förtroendet att kommunens
egen process är reglerad och känd.

Ale kommun saknar idag riktlinjer som styr hur kommunens avväganden ska ske vid
markförvärv respektive markförsäljning. Detta har vid vissa tillfällen inneburit att relationer
med externa intressenter har påverkats negativt då man till exempel inte förstått eller håller med
om kommunens avväganden och heller inte tydligt kunnat se vilka dessa har varit.

Utgångspunkten med de föreslagna riktlinjerna är att det ska bli enklare och mer förutsägbart
för interna och externa intressenter att förstå kommunens avväganden och processen för förvärv
och försäljning. Riktlinjen förklarar kommunens förhållningssätt och vägledande principer.

Sektorns bedömning är att det behövs riktlinjer för förvärv och försäljning av mark då intresset
för vissa områden är stort och då det är viktigt att kommunen hanterar olika slags aktörer på ett
jämbördigt sätt. Det är en grundförutsättning för kommunens förtroende som
myndighetsutövare att det på förhand är känt vilka principer som styr kommunens agerande.
Utan riktlinjer kan upplevelsen av den kommunala processen bli att den är godtycklig.



Riktlinje för förvärv och
försäljning av mark i Ale kommun

Antagen av: Kommunfullmäktige datum § XX
Ansvarig sektor: Samhällsbyggnad xxxxxx
Ikraftträdande 2020-XX-XX
Giltighetstid Gäller tills vidare
Revideras Senast fyra år efter ikraftträdande
Diarienummer XXXX



Ansvarig handläggare Mark- och exploateringschef, Samhällsbyggnad
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Riktlinje för förvärv och försäljning av
mark

Inledning och syfte

Detta är Ale kommuns riktlinjer för förvärv och försäljning av mark. Syftet med kommunalt
markägande är att få ett större inflytande över och kunna styra samhällsutvecklingen. I
kombination med det kommunala planmonopolet ger det stora möjligheter. Med ett
kommunalt markinnehav går det att säkerställa områden för bostäder, verksamheter,
samhällsbyggnader, infrastruktur samt natur- och rekreationsområden.

Kommunens fastigheter förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden som också sköter förvärv,
försäljning och upplåtelser av fastigheter. Servicenämnden ansvarar för kommunens allmänna
byggnader såsom skolor, förskolor etcetera och har då också ett förvaltningsansvar för
tillhörande tomtmark. Kultur och fritid har skötselansvar för kommunens idrottsanläggningar
med möjlighet att avtala med föreningar om detta.

Kommunen innehar mark som egendomsförvaltning med avkastningskrav. Reglerna om
medelsförvaltning finns i 11 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), där en kommun ska
förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet
tillgodoses.

Syftet med riktlinjerna är att förtydliga och underlätta, externt och internt, processerna och
avvägandena kommunen gör vid förvärv eller försäljning av mark. Riktlinjen förklarar
kommunens förhållningssätt och hur försäljning av kommunens markområden går till.
Riktlinjen ska aktualiseras varje mandatperiod. Det övergripande ansvaret för riktlinjen ligger
hos Samhällsbyggnadsnämnden.

KOPPLING TILL ANDRA STYRDOKUMENT OCH LAGSTIFTNING
Den här riktlinjen existerar i ett sammanhang där kommunens övriga styrdokument påverkar
hur olika avväganden i riktlinjerna genomförs.

Ale kommuns vision

Kommunens vision beskriver det framtida Ale och hur kommunen vill se utvecklingen i ett
större sammanhang. Ska beskrivas mer

Ale kommuns översiktsplan

Kommunens översiktsplan utgör det övergripande styrdokumentet för kommunens långsiktiga
fysiska planering.

Ale kommuns bostadsförsörjningsprogram

Gällande bostadsförsörjningsprogram innehåller riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (200:1383). Riktlinjerna redovisar kommunens
mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, hur kommunen planerar för att
uppnå uppsatta mål samt redovisar hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse. För närvarande innehåller
bostadsförsörjningsprogrammet även riktlinjer för kommunala markanvisningar och riktlinjer
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för exploateringsavtal. Vid nästa revidering av programmet är avsikten att lyfta ur de senare
till egna dokument.

Ale kommuns näringslivsstrategi

Näringslivsstrategin beskriver hur kommunen ska arbeta för att skapa ett bra företagsklimat
och därmed en god tillväxt.

Ale kommuns energi- och klimatstrategi

Ale kommun har en antagen strategi med mål för kommunens arbete med energi- och
klimatfrågor.

Lokalförsörjningsplan

Ale kommuns lokalförsörjningsplan redogör för kommunens lokalbehov och anger
inriktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen visar
invånare, förtroendevalda, kommunala verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka
projekt som ingår i den långsiktiga planeringen.

DET KOMMUNALA MARKINNEHAVET

Syftet med Ale kommuns markägande är att ha kunna påverka samhällsutvecklingen. Det
kommunala markinnehavet skapar förutsättningar för kommunen att säkerställa områden för
bostäder, verksamheter, samhällsbyggnader, infrastruktur samt natur- och
rekreationsområden. Kommunens markinnehav kan delas upp och förklaras på följande sätt.

Exploateringsfastigheter

Mark avsedd för planläggning för bebyggelse och tillhörande ändamål. Marken säljs till
exploatör/köpare eller används för kommunens eget behov.

Allmän platsmark, förvaltningsfastigheter

Fastigheter som kommunen långsiktigt ska äga. Allmän platsmark är till exempel gator,
parker och annan liknande mark inom en detaljplan. Förvaltningsfastigheter är skolor,
förskolor, idrottsanläggningar etcetera men kan också vara strövområden av stor vikt för våra
lokalsamhällen.

Markreserv

Mark som ännu inte fått sin användning kallas för markreserv. Avsikten med markreserven är
att den på lång sikt ska användas för samhällsutveckling. När marken blir aktuell för
planläggning övergår den från att vara markreserv till att bli exploateringsfastighet.
Markreserven kan också användas som bytesmark vid markförvärv.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR MARKFÖRVÄRV

Kommunen förvärvar mark för att uppfylla syftet med kommunens markinnehav.

Aktiv markpolitik

Kommunen bevakar aktivt den öppna fastighetsmarknaden i syfte att kunna förvärva
strategisk mark. Utgångspunkten är att förvärva mark med god framförhållning för att
säkerställa markreserven.

Markpris vid köp
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När Ale kommun förvärvar mark ska detta ske på marknadsmässiga grunder. En bedömning
av marknadsvärdet ska därför alltid göras. I de fall där vi inte kan göra en bedömning själva
ska alltid en extern värderare anlitas. Ofta sker köp genom försäljning via mäklare efter
budgivning etcetera. I de fallen bedöms det överenskomna priset vara marknadsmässigt.

Frivilliga överenskommelser

Markförvärv sker i första hand genom frivilliga överenskommelser.

Tvångsvisa förvärv

I undantagsfall kan det bli aktuellt med tvångsvisa förvärv. För genomförande av detaljplan
finns då förfarandet med inlösen enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller tvångsvis
fastighetsreglering via fastighetsbildningslagen (1970:988). Det senare förfarandet är det
vanliga.

För tvångsvisa förvärv som inte är ett plangenomförande finns expropriation enligt
expropriationslagen (1972:719) som metod. Kommunstyrelsen ansvarar för
expropriationsärenden. Vid tvångsvisa förvärv bestäms ersättningen av domstol eller
lantmäterimyndigheten.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR MARKFÖRSÄLJNING

Exploateringsområden/markanvisning/marköverlåtelseavtal

Försäljning av exploateringsområden eller andra större bebyggelseområden sker vanligtvis
genom marköverlåtelseavtal. Inte sällan föregås de av en markanvisning. I
markanvisningsavtalet kan framtida pris bestämmas, alternativt principerna anges för hur det
ska bestämmas. Marknadspris tillämpas.

Verksamhetsmark

Kommunen bygger ut gator, ledningsnät och andra allmänna anläggningar samt avstyckar
tomter. Tomterna säljs till marknadspris som innefattar avstyckningskostnad och gatukostnad.
Anläggningsavgift för vatten och avlopp ingår vanligtvis inte i köpeskillingen. Respektive
verksamhetsområde prissätts utifrån marknadsvärde och stäms av mot områdets
exploateringskalkyl. Vanligtvis säljs tomter en och en efter hand. Om det vid ett tillfälle finns
flera köpare till en tomt där inga andra omständigheter talar för en av köparna sker en
konkurrensutsättning. För verksamhetsområdena finns områdesbeskrivningar som mer
utförligt än detaljplanen beskriver områdets förutsättningar och kommunens ambition med
det. Syftet med denna beskrivning är att driva kommunens utveckling och skapa möjligheter
för olika typer av företag att kunna etablera sig och växa. Områdesbeskrivningarna
aktualiseras varje mandatperiod, eller oftare vid behov, av samhällsbyggnadsnämnden.

Tomter för småhusbebyggelse

Tomter för småhusbebyggelse säljs via upphandlad mäklare med öppen budgivning.
Kommunen har ingen tomtkö.

Annan mark

Vid försäljningar som inte faller in under ovanstående kategorier, exempelvis mindre
fastighetsregleringar, träffas överenskommelser inom lantmäteriförrättningen med
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marknadspris som utgångspunkt. Mark som inte uppfyller syftet med kommunens
markinnehav bör säljas eller bytas bort.

E-tjänst

För att anmäla intresse för att förvärva befintlig mark i Ale kommun eller till framtida
områden som ännu inte är detaljplanelagda, använd vår e-tjänst. Tänk på att den information
du inkommer med är en uppgift som kan lämnas ut av kommunen på begäran, då den är
offentlig. E-tjänsten gäller inte för köp av kommunala småhustomter som i stället säljs via
mäklare. När kommunen fått in en intresseanmälan via e-tjänsten så sammanställs
informationen som lämnats i kommunens intressentregister. Utifrån riktlinjens utgångspunkter
så matchas intressenter med byggbar mark alternativt framtida byggbar mark. Återkoppling
sker till intressenten.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2020.108
Datum: 2020-09-19

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Koordinator Bodil Ahnoff Kommunstyrelsen
E-post: bodil.ahnoff@ale.se

Fritidskort för ungdomar

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-06-04 § 113 med kompletterande
utredningsuppdrag.

1. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till elever i årkurs 9 och IM som
ger möjlighet att resa vardagar mellan 14–24 och helger mellan 00–24.

2. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till gymnasieelever som gäller
vardagar mellan 19–22.

3. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheterna till ”alternativ finansiering tillsammans
med föräldrar” för hela gruppen 7–9 + gymnasieelever.

4. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheten att mindre bemedlade familjer skall kunna
söka stöd för inköp av ett fritidskort.

Den första frågan bedömer förvaltningen inte vara möjlig att genomföra på grund av juridiska
hinder utifrån kommunallagens likställighetsprincip. Myndigheten får inte särbehandla vissa
kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Att bryta ut en grupp gymnasieelever utifrån
skolform är inte en saklig grund.

Punkt två och tre har bedömts möjliga ur ett juridiskt perspektiv.

Punkt fyra är genomförbar genom stöd av socialtjänstlagen som reglerar människors rätt till
stöd för sin försörjning. Familjer med behov av bistånd för minderårigas resor kan söka stöd för
detta genom kommunens biståndsbedömning.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Förvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger
Kommunchef Avdelningschef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-09-04
Utredning Fritidskort för ungdomar
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-04 § 113
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26
PP-presentation fritidskort
Skolkortspriser 2019-2020 VT
Översikt fritidskort och seniorkort VGR
Protokollsutdrag från ungdomsrådet § 38 2020-03-19
Synpunkter från ungdomsrådets talesgrupp
Synpunkter från sektor kultur- och fritid
Synpunkter från sektor utbildning
Yttrande från säkerhetsenheten, 2020-05-06

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Koordinator

För kännedom

Enhetschef kontaktcenter
Utbildningshandläggare

Bakgrund

Det fritidskort som erbjudits ungdomar i årskurs 7-9 samt gymnasiet som gällt resor kvällar,
helger och lov inom Ale kommuns geografiska område togs bort ur Västtrafiks sortiment i och
med läsårsstarten 2020/21. Frågan om att eventuellt göra ett annat tillköp behandlades på
kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-26. Beslut togs om att föreslå kommunfullmäktige att
inget tillköp av fritidskort skulle göras. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-04 § 113 att
återremittera ärendet till sektor kommunstyrelsen för att utreda och kostnadsberäkna följande
förslag:

1. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till elever i årkurs 9 och IM som
ger möjlighet att resa vardagar mellan 14–24 och helger mellan 00–24.

2. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till gymnasieelever som gäller
vardagar mellan 19–22.

3. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheterna till ”alternativ finansiering tillsammans
med föräldrar” för hela gruppen 7–9 + gymnasieelever.

4. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheten att mindre bemedlade familjer skall kunna
söka stöd för inköp av ett fritidskort.

Att främja möjligheten för ungdomar att delta i aktiviteter på kvällar och helger har varit ett
syfte med de tidigare fritidskorten. De regionomfattande korten som Västtrafik nu erbjuder
innebär att ungdomar kan resa till alla de kommuner som finns inom Västra Götaland. Det finns
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fyra olika kort som varierar från vardagar 19.00 till 22.00 till att gälla vardag, helg och lov 00-
24.

Samråd/samverkan

Ale ungdomsråd har beretts möjlighet att yttra sig och ser positivt på ett fritidskort för
framförallt äldre ungdomar, se tjänsteutlåtande daterat 2020-04-03.
Synpunkter har inhämtats av sektor utbildning, se barnperspektivet. Synpunkter har inhämtats
av sektor kultur- och fritid som uttrycker svårigheten i att bedöma fritidskortens betydelse för
deltagande i aktiviteter i kommunen. Säkerhetsenheten på kommunstyrelsen uttalar att ett
tillköp av fritidskort inte kan anses vara en kostnadseffektiv åtgärd för att nå hög delaktighet,
tillgängliga fritidsaktiviteter, aktivt föreningsliv och trygg och säker fritid, se yttrande från
säkerhetsenheten. Samråd har även skett med kommunjurist.

Remissyttrande

Ärendet har inte remitterats externt.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Förslag 1 ses inte som möjligt ur juridisk synvinkel och har därför inte kostnadsberäknats.

Förslag 2: Tillköp av Fritid 19–22 á 616 kr för hela gruppen gymnasieungdomar uppskattas
kosta 725 648 kr. Därtill kommer en administrativ kostnad, se utredningsbilaga.

Förslag 3. En subventionering där målsmän själva köper ett kort ”Fritid 100dagar” och i
efterhand kan söka återbetalning av en viss summa. Kortet kostar idag 855 kr och är det enda
fritidskort man som privatperson kan köpa. Det gäller för resor i hela regionen kvällar, helger
och lov i 100 dagar.
Vid ett maximalt uttag av kortsubventioneringar skulle kostnaden kunna uppgå till 4 037 310 kr
i kortkostnader, därtill kommer administrativa kostnader med att hantera ansökningar, verifiera
skola, kontrollera tidigare ansökningar, göra utbetalningar etc. För olika uttagsscenarier se
utredningsbilaga.

Sedan ärendet återremitterades från kommunfullmäktige har ytterligare ett fritidskort
tillkommit. Fritidskortet är ett 30-dagarskort som kostar 595 kronor.

Förslag 4 har påverkan på kommunens utbetalning av ekonomiskt bistånd. 2019 levde cirka 275
barn under 18 år i hushåll med försörjningsstöd. Knappt hälften bedöms finnas i berörda
årskullar, högstadium och gymnasium. Årskostnaden om de skulle få kompletterande fritidskort
syns i tabellen. Det finns dessutom ett 20-tal unga i målgruppen som är i åldern 19-20 år som
dessutom kan vara berättigade till ekonomiskt bistånd.
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Barnperspektivet

Sektor utbildning har lämnat följande synpunkt: Vid prioritering av resurser ser sektorn att
ekonomiska medel satsas på resor inom ramen för undervisningen, istället för att subventionera
resor utanför skoltid. För hela remissyttrandet se tjänsteutlåtande daterat 2020-04-03.

Miljöperspektivet

Beslut om fria fritidsresor kan påverka miljöperspektivet då det kan innebära att fler barn och
unga kommer skjutsas av föräldrar om möjligheten till fria fritidsresor förändras eller fördyras.

Funktionshinderperspektivet

Anpassningarna i kollektivtrafiken har gjort det möjligt för fler med funktionsvariationer att
resa med den ordinarie kollektivtrafiken. Beslutet påverkar unga med funktionsvariationer på
samma sätt som övriga barn och unga. Se Barnperspektivet.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Inga dokument som påverkar ärendet, förutom budget.

Ärendets kommunikationsbehov

Beslut i denna fråga behöver kommuniceras med ungdomar och föräldrar via de kommunala
verksamheter och deras kanaler mot målgruppen såsom Öppen ungdomsverksamhet, Ale Fritid,
Ale kulturskola, grundskolan, gymnasium, Ungdomsrådet, Föreningsrådet och via ale.se.

Förvaltningens bedömning och motivering

Syftet med Ales fritidskort var att alla ungdomar från årskurs 7 till och med gymnasiet skulle ha
möjlighet att delta i fritidsaktiviteter inom kommunens geografiska område. De fritidskort som
nu erbjuds av Västtrafik gäller i hela regionen och ger därmed möjlighet till resor till de 49
kommunerna inom Västra Götaland.

Förvaltningen konstaterar att det utifrån kommunallagens princip om likställighet inte går att
bryta ut en grupp elever utifrån val av gymnasieprogram eller skola. Därmed faller möjligheten
att ge ungdomar inom IM-programmet en särskild förmån. Att enbart erbjuda fritidskort i
årskurs 9 innebär att 2020 berörs drygt 350 unga och 2021 kommer det handla om cirka 400.

Rörande alternativ 2 och 3 ser förvaltningen inga juridiska hinder. Alternativ 4 ryms inom
socialtjänstlagens kompetensområde. Familjer med behov av bistånd för minderårigas resor kan
söka stöd för detta genom kommunens biståndsbedömning.

Hittills har fritidskort inom Ale kommuns gränser delats ut till ungdomarna utan målsmans
godkännande. Ett förfarande med underskrift av målsman vid ansökan om fritidskort skulle
tydliggöra ansvar och det blir därmed vårdnadshavaren som väljer tillgång till reor utifrån
barnets ålder och mognad.

Skolkort för elever hanteras med en ansökningsblankett, digital eller papper, där målsman
ansöker om skolresor vid varje läsårsstart. Sektor utbildning bedömer sedan om eleven har rätt
till detta enligt gällande regelverk.
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Fritidskort skulle kunna hanteras på ett likvärdigt sätt. Skillnaden mellan skolkort och
fritidskort är att skolresor regleras i lag och handlar om myndighetsutövning med beslut som
kan överklagas. Att inrätta en funktion för fritidskort innebär enbart att målsmans godkännande
ska ligga som grund för utlämnande. Generella fritidskort behöver inte hanteras som
myndighetsutövning.
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Utredning – återremiss Fritidskort för ungdomar 

 

 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-04 återremitterades ärendet med 4st 

utredningsuppdrag.  

 

1. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till elever i årkurs 9 och 
IM som ger möjlighet att resa vardagar mellan 14–24 och helger mellan 00–24.  
Förvaltningen har konsulterat kommunjurist för juridisk vägledning och ser hinder i möjligheten att 

ge elever på ett visst gymnasium fördelar framför andra. 

Kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (2 kap 

3 § kommunallagen). Bestämmelsen ger uttryck för likställighetsprincipen. 

Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller 

grupper på annat än objektiv grund. För att en kommun ska kunna behandla sina medlemmar olika 

fordras alltså att beslutet om detta grundar sig på rationella hänsyn eller sakliga överväganden 

(SKL:s kommentar till äldre kommunallagen, femte upplagan 2011, sid 70). Likställighetsprincipen 

har prövats av domstolarna i ett flertal sammanhang och det finns en omfattande praxis. 

Utdelning av fritidskort till elever på endast ett gymnasium strider mot likställighetsprincipen, om 

det inte finns sakliga skäl för en sådan särbehandling. Förvaltningen känner inte till några sådana 

skäl och gör bedömningen att det inte är möjligt att dela ut fritidskort till endast ett gymnasium. 

Förslaget har därmed inte kostnadsberäknats. 

 
 

2. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till gymnasieelever som 
gäller vardagar mellan 19–22 
 beräknad årlig kostnad vid 100% uttag inom åldersgruppen 

 Kort administration 

Fritid vardag 19–22  616 kr  Hanteringstid KC   
uppskattad 9 min  

Gymnasieelever*  ca 1 178 st    

 
summa  

 
725 648 kr  

1 178 x 10 min = 196,5 tim  
 200 h = 50 000 kr  

* elever folkbokförda i Ale lå 2020–2021  

Kommunen skulle med detta förslag bara betala för de uttagna korten och eventuella borttappade 

kort. Hur frekvent kortet används påverkar inte kostnaden. Uttag av kort under senare år har 

uppskattats till ca 30% av åldersgruppen gymnasieungdomar. Bakgrunden till denna siffra har inte 

utretts. Det kan ha funnits okunskap om att möjligheten att ansöka om ett kort, det kan också vara 

så att ett kort med begränsningen inom Ale kommun inte ansetts attraktivt..  

Administration av Fritidskort för gymnasieelev:  

1. Ta mot ansökan  

2. Registerara ansökan i Artvise  

3. Kontrollera i Artvise om kort ansökts tidigare  

4. Kontrollera i KIR att folkbokförd i Ale  
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5. Skicka en fråga till UKF om vilken skola eleven går på  
 
  

Uppskattad tidsåtgång: Det tar cirka 9 minuter ostördtid + ett par minuter för handläggare på UKF.  
Hittills har Fritidskort inom Ale delats ut till ungdomarna utan målsmans godkännande. Ett förfarande 
med underskrift av målsman vid ansökan om Fritidskort (numera regionalt) kan klargöra ansvarsfrågan 
och man kan som förälder göra ett val för sin ungdom. Skolkort för årskurs 7-9 hanteras med en 
ansökningsblankett -digital eller papper- där målsman ansöker om fria resor vid varje läsårsstart. 
Skolskjutsansvarig på sektor utbildning bedömmer sedan om eleven har rätt till detta enligt gällande 
regelverk. På ett liknande sätt skulle man kunna hantera fritidskort. 

 

3. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheterna till ”alternativ finansiering 
tillsammans med föräldrar” för hela gruppen 7–9 + gymnasieelever. 
Finansiering tillsammans med föräldrar finns i andra kommuner (t.ex. Bengtsfors och Åmåls kommun). 
Då går det till så att föräldrar som köper Fritid 100 dagar - kostnad ca 855 kr- till sina ungdomar kan 
ansöka på särskild blankett samt skicka in kvitto till skolexpeditionen/ till kommunen så ersätts man 
med 50% av kostnaden alternativt kommunen ersätter kostnader över 500kr för ett inköpt fritidskort. 
Man gör alltså på lite olika sätt i de kommuner vi kontaktat. 
Detta är alltså en möjlighet som skulle gälla alla ungdomar i en viss ålderkategori. 
 
Läsår 2020-21 

Antal elever i åk 7-9 1183 

Antal elever i gymnasieskolan 1178 

totalt 2361 

 
Beräknad tid för administration av ansökan, utdelning och utbetalning för Fritidskort 
 
Fritidskort för grundskoleelev (kommunens + Ahlafors fria):  

1. Ta mot ansökan 

2. Registerara ansökan i Artvise 

3. Kontrollera i Artvise om subvention ansökts tidigare 

4. Kontrollera i KIR att folkbokförd i Ale 

5. Kontrollera i IST att eleven går på skolan 

6. Göra underlag 

7. Skicka underlaget till redovisning 

Uppskattad tidsåtgång: Det tar cirka 10 minuter ostördtid, om uppgifterna vi fått stämmer. 
Fritidskort för gymnasieelev: 

1. Ta mot ansökan 

2. Registerara ansökan i Artvise 

3. Kontrollera i Artvise om subvention ansökts tidigare 

4. Kontrollera i KIR att folkbokförd i Ale 

5. Skicka en fråga till UKF om vilken skola eleven går på 

6. Göra underlag 

7. Skicka underlaget till redovisning 

Uppskattad tidsåtgång: Det tar cirka 9 minuter ostördtid + ett par minuter för handläggare på UKF. 
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Borttappat kort hanteras av elev/vårdnadshavare i dialog med Västtrafik eftersom det är 

elev/vårdnadshavare som köpt kortet. 

 

 
 
Erfarenheter från forskning bl.a. från DELMOS* är dock att de socionomiskt starka grupperna också 
är de som är bäst på att utnyttja sådana här erbjudanden, vill man stötta de socioekonomiskt svaga 
grupperna är metoden tveksam. 

 
*I områden där många har hög utbildning och höga inkomster har invånarna ofta bättre förutsättningar att få sina rättigheter och 

behov tillgodosedda än invånarna i bostadsområden där det finns socioekonomiska utmaningar. Människors möjligheter att ställa 

krav på offentlig och kommersiell verksamhet i sitt bostadsområde samt på sina barns skolor och kvaliteten i barnens utbildning 

påverkas av utbildningsbakgrund, ekonomiska villkor och kontaktnät. Därigenom riskeras en negativ spiral där segregationen 

förstärker befintliga skillnader i levnadsvillkor i olika områden. 

DELMOS - Delegationen mot segreation 

 
Fritid 100 dagar -subventionering 50% >Några räkneexempel: 
 
Kortkostnader 
Erbjudande till elever skrivna i Ale kommun i åk 7-9 + gymnasieelever 
2361 elever  
100% uttag 2361 x 855kr =  2 018 655 kr -50% =1 009 328 kr x 4ggr =  4 037 312 kr 
70% uttag       1653st x 855 kr x3 = 2 565x 1653st = 4 239 945 -50% =  2 119 973 kr 
80% uttag     =    807 462 kr x 4 ggr =  3 229 856 kr 
50% uttag    =    504 664 kr x 4 ggr =  2 018 656 kr 
50% uttag      3 ggr/år =  1 770 000 kr 

 
uttag elevantal kortkostnad administration 

100% 2361 855kr x 4 = 3420 kr = 
8 074 620 – 50% subvention 
=  

4 037 310 kr 2361 st x 4 
=9444 x 17 min 
= 2 676 h 
(669 000 kr) 

33% 
uttag 2 
kort/år 

779 855 kr x2 = 1710 x 779st = 
1 332 090 kr -50% =  

666 045 kr 779 x 2 = 1 558 
x 17 min= 441 h 
(110 250 kr) 

 
Administrativa kostnader 
De tidigarevarande Fritidskorten delades ut av skoladministratörerna på respektive skola för åk 7-9. 
Eftersom det utdelades till alla elever krävdes en mindre administration där antal per klass beställdes 
och lämnades ut i samband med busskortsutdelning. Visst arbete med efterbeställningar och med 
förlorade kort har dock gjorts. Utdelning av kort till gymnasieelever har skett genom KC. 
 
Beräknad tidsåtgång för administration av subventionering av fritidskort (enligt vidstående beräkning + 
utbetalnings administration) är ca 15-20 minuter. 
I följande exempel är det räknat på 17 minuter i snitt. 
100% uttag  2 676 timmar  (heltid 1 936 h) 
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80% uttag  2 140 timmar 
50% uttag  1 338 timmar 
Eftersom vi inte har någon tidigare erfarenhet av ett sådant här förfarande och inte vet hur många som 
skulle komma att nyttja en subvention är det oklart vad utfallet skulle bli och de ekonomiska 

konsekvenserna. 
 
 
 
4. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheten att mindre bemedlade familjer skall 
kunna söka stöd för inköp av ett fritidskort. 
Kommunens allmänna kompetens ger inte utrymme för inkomstomfördelande verksamhet och det är 
för kommunen inte möjligt att med stöd av kommunallagen endast ge fritidskort till unga vars familjer 
har sämre ekonomiska förutsättningar. 
För att kommunen ska få ge understöd till enskild krävs direkt stöd i lag. Exempel på en sådan lag är 

socialtjänstlagen. Understödet ska i så fall följa socialtjänstlagens regler för stöd. Familjer med behov 

av bistånd för minderårigas resor kan söka stöd för detta genom kommunens biståndsbedömning. 
Rent tekniskt är det möjligt att skapa en E-tjänst där familjer med en samlad inkost under en viss nivå 

kan söka bidrag för Fritidskort.  
 
.  

 

 
2020-09-02  
 
Bodil Ahnoff 
Koordinator 
Avdelningen för strategi och uppföljning 
Sektor kommunstyrelsen 
 



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-06-04

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 113 Dnr KS.2020.108

Fritidskort för ungdomar

Ärendet

Ale kommun har idag ett tillköp på ett särskilt fritidskort som tas bort i och
med detta läsår 2019 - 2020. Sommaren 2020 är den sista med nu gällande
fritidskort. Västtrafik kommer att införa ett nytt zonsystem den 4 november
2020. Från och med höstterminen 2020 finns därmed inte det riktade
fritidskortet till skolungdomar i Ale kommun i grundskolans åk 7-9 samt
gymnasiet. Det finns flera möjliga vägar att gå. Västtrafik har en prislista med
5 olika fritidskort ifrån vilken Ale kommun kan välja att göra ett tillköp. Det är
också möjligt att göra alternativa val kring vilka åldersgruppen som i så fall får
tillgång till tillköpet. Endast två fritidskortstillköp ryms inom nuvarande
budget (fritid jul/sommarlov och fritid vardag 19 – 22).

Syftet med Ales fritidskort var att alla ungdomar skulle ha möjlighet att delta i
fritidsaktiviteter inom kommunens geografiska område. De tillköp av
fritidskort som nu erbjuds kommer att gälla i hela regionen. Därmed förändras
det ursprungliga syftet som var att ge ungdomar möjlighet att delta i aktiviteter
inom kommunens gränser och det tillkommer en ansvarsfråga kring
ungdomarnas nya möjligheter att resa. Kostnadsbilden ser naturligtvis helt
olika ut beroende på vilka val som görs. Om kommunen skall hålla samma
kostnadsnivå som idag för tillköp av seniorkort och fritidskort behöver dessa
utgifter övervägas tillsammans. Även färdtjänstens kostnader bör beaktas i
detta sammanhang.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-04-23
Presentation fritidskort
Synpunkter från sektor utbildning
Skolkortspriser 2019-2020 VT
Översikt fritidskort och seniorkort VGR
Protokollsutdrag från ungdomsrådet § 38 2020-03-19
Synpunkter från ungdomsrådets talesgrupp
Synpunkter från sektor kultur- och fritid
Yttrande från säkerhetenheten, 2020-05-06
Kommunstyrelsens beslut § 98 2020-05-26



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-06-04

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte beställa
några fritidskort inför hösten 2020.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt sektor
kommunstyrelsen att utreda möjligheten till alternativ finansiering till exempel
subventionering av fritidskort samt att se över vilka grupper av unga som ska
beröras av en sådan lösning.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar följande för Moderaternas, Kristdemokraternas,
Centerpartiets, Liberalernas, Miljöpartiets och Framtid i Ales räkning:

Att kommunfullmäktige, på grund av Västtrafiks nya zonindelning och
prisförändring, beslutar att inte beställa några fritidskort inför hösten 2020.

Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att
utreda möjligheten till en lösning där kommunen tillsammans med föräldrar
samfinansierar inköp av fritidskort. Utredningen skall omfatta såväl olika
tankar och möjligheter till variationer kring föräldrars val av
fritidskortsomfattning som möjligheter att prioritera unga vars familjer har
sämre ekonomiska förutsättningar. Återrapportering till kommunstyrelsen skall
ske senast den 29:e september 2020.

Ann Lundgren (S) yrkar, för Socialdemokraternas räkning, att ärendet
återremitteras till sektor kommunstyrelsen för att utreda och kostnadsberäkna
förslagen:

· Att göra ett tillköp av fritidskort till elever i årkurs 9 och IM som ger
möjlighet att resa vardagar mellan 14-24 och helger mellan 00-24 

 

· Att göra ett tillköp av fritidskort till gymnasieelever som gäller
vardagar mellan 19-22

 
Samt att yrkandet från Mikael Berglund (M) om “att utreda möjligheten till
alternativ finansiering tillsammans med föräldrar” förtydligas så att en
möjlighet till politisk avvägning kan göras och därmed undvika kortsiktigt
framhastade beslut i frågan. 

Robert Jansson (SD) yrkar bifall till Mikael Berglunds (M) yrkanden.

Sven Engdahl (V) yrkar bifall till Ann Lundgrens (S) yrkanden.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-06-04

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet
med Ann Lundgrens (S) yrkanden och dels på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet i enlighet med Ann Lundgrens (S) yrkanden.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till sektor
kommunstyrelsen för att utreda och kostnadsberäkna förslagen:

· Att göra ett tillköp av fritidskort till elever i årkurs 9 och IM som ger
möjlighet att resa vardagar mellan 14-24 och helger mellan 00-24 

 

· Att göra ett tillköp av fritidskort till gymnasieelever som gäller
vardagar mellan 19-22

 
Samt att yrkandet från Mikael Berglund (M) om “att utreda möjligheten till
alternativ finansiering tillsammans med föräldrar” förtydligas så att en
möjlighet till politisk avvägning kan göras och därmed undvika kortsiktigt
framhastade beslut i frågan. 

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Utbildningshandläggare, sektor utbildning
Koordinator, utvecklingsavdelningen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2020.108
Datum: 2020-04-03

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Koordinator Bodil Ahnoff
E-post: bodil.ahnoff@ale.se

Kommunstyrelsen

Fritidskort för ungdomar

Ale kommun har idag ett tillköp på ett särskilt fritidskort som tas bort i och med detta läsår
2019 - 2020. Sommaren 2020 är den sista med nu gällande Fritidskort. Västtrafik kommer att
införa ett nytt zonsystem den 4 november 2020. Från och med höstterminen 2020 finns därmed
inte det riktade fritidskortet till skolungdomar i Ale kommun i grundskolans åk 7-9 samt gymnasiet.
Det finns flera möjliga vägar att gå. Västtrafik har en prislista med 5 olika fritidskort ifrån vilken
Ale kommun kan välja att göra ett tillköp. Det är också möjligt att göra alternativa val kring vilka
åldersgruppen som i så fall får tillgång till tillköpet. Endast två Fritidskortstillköp ryms inom
nuvarande budget (Fritid Jul/sommarlov och Fritid vardag 19 – 22).

Syftet med Ales fritidskort var att alla ungdomar skulle ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter
inom kommunens geografiska område. De tillköp av fritidskort som nu erbjuds kommer att gälla i
hela regionen. Därmed förändras det ursprungliga syftet som var att ge ungdomar möjlighet att
delta i aktiviteter inom kommunens gränser och det tillkommer en ansvarsfråga kring ungdomarnas
nya möjligheter att resa. Kostnadsbilden ser naturligtvis helt olika ut beroende på vilka val som
görs. Om kommunen skall hålla samma kostnadsnivå som idag för tillköp av seniorkort och
fritidskort behöver dessa utgifter övervägas tillsammans. Även färdtjänstens kostnader bör beaktas
i detta sammanhang.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Förvaltningen överlämnar ärendet utan beslutsförslag.

Annika Friberg Bodil Ahnoff

Tf utvecklingschef koordinator

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande 2020-04-23

· PP-presentation fritidskort

· Skolkortspriser 2019-2020 VT

· Översikt fritidskort och seniorkort VGR

· Ungdomsrådet-protokollsutdrag2020_03-19

· synpunkter fritidskort Ungdomsrådetsynpunkter fritidskort sektorUB

· synpunkter fritidskort chefer kultur och fritid

· Yttrande från säkerhetenheten
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Rania Farah, Bodil Ahnoff

Bakgrund

Västtrafik kommer att införa ett nytt zonsystem den 4 november 2020. Detta berör kommunens
tillköp av Fritidskort, seniorkort (65+) samt förändringar i prisstödsmodellen för färdtjänst.

Ales fritidskort var från början ett pilotprojekt som av Västtrafik skulle utvärderas inför arbetet
med en ny pris- och sortimentsstrategi som kommunerna skulle kunna göra tillköp från. Syftet med
Ales fritidskort från Ale kommuns sida var att alla ungdomar skulle ha möjlighet att delta i
fritidsaktiviteter i hela kommunen. Tiden för vår pilot har under åren förlängts och nu när
Västtrafik inför det nya zonsystemet kommer Ale kommun inte längre ha möjlighet att beställa
Ales fritidskort. Göteborgs stad har haft en form av fritidskort inom den egna kommunen som
också tas bort nu. Det har inte funnits möjlighet för övriga kommuner inom Västra
Götalandsregionen att köpa ett kort likt Ales, eftersom detta var en pilot.

Ales fritidskort gäller till och med vårterminen 2020, därefter - från och med höstterminen 2020 -
hänvisas kommunens eventuella tillköp till Västtrafiks ordinarie fritidskortssortiment. Dessa
fritidskort kommer att gälla regionen runt. Korten kan beställas i skolkortsportalen i mitten av maj
2020.

Det finns anledning att beakta kostnaderna för seniorkort och färdtjänst i samband med beslut om
fritidskort. Enligt Västtrafiks informationsbrev (16/4 2020) om ny zonstruktur kommer
seniorkorten inte påverkas prismässigt för budgetåret 2021. Bedömningen utifrån nuvarande
information är dock att kostnaderna kommer att öka 2022 på grund av att reseområdet utökas.
Dagens seniorkort ger fria resor inom Ale kommun dygnet runt. De nya seniorkorten som
Västtrafik erbjuder gäller i hela zon B (Kungälv, Partille, Lerum, Härryda, Alingsås, Kungsbacka,
Stenungssund, Lilla Edet, Tjörn).

Västtrafik arbetar med att ta fram en ny prisstödsmodell för färdtjänstavgifterna. Nuvarande
modell kommer att gälla 2020 ut. Kostnaderna för färdtjänst har ökat under senare år, hur
kostnadsbilden kommer att se ut och om den påverkas av ny beräkningsmodell, är idag oklart.

Samråd/samverkan

Eftersom ungdomars resande sker till stor del med kollektivtrafik har de fått möjlighet att uttala sig
i frågan representerade av Ales ungdomsråd. Ungdomsrådets syfte är öka unga människors
möjlighet till inflytande över sin vardag och som ska fungera både som inspiration och rådgivare
för politiska beslut. Rådet är en referensgrupp och remissinstans för kommunens beslutsfattare i
ungdomsrelaterade frågor.

Dessa frågor har ställts till Ungdomsrådet, till sektor Kultur och Fritid och till sektor Utbildning:

Vad fyller fritidskortet för funktion idag?
Vad blir konsekvenserna om det tas bort?
Vad blir konsekvenserna om kortet skulle utökas till att omfatta resor i hela regionen?
Något speciellt tillköp som Ungdomsrådet/er verksamhet vill förorda?
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Ungdomsrådet

har hanterat frågan vid ett par mötestillfällen
se bilaga: Ungdomsrådet-protokollsutdrag 2020 03 19
se bilaga Synpunkter fritidskort Ungdomsrådet

Remissyttrande

Intern remiss har gått till sektor Kultur och fritid och till sektor utbildning.

Chefer på Kultur och Fritid

se bilaga Synpunkter fritidskort chefer kultur och fritid

Sektor utbildning

se bilaga Synpunkter fritidskort sektorUB

Säkerhetenheten

se bilaga Yttrande från säkerhetenheten

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Ales nuvarande fritidskort för årskurserna 7–9 samt för gymnasieungdomarna gäller inom
kommunens gränser. Fritidskortet gäller under skoldagar mellan klockan 16 - 22 och under helger
och lov mellan klockan 04 – 22 och kostar idag 922 kr per elev/år.

Kostnaderna för Ales fritidskort de senaste åren:

• 2017: 1 345 021,49
• 2018: 1 206 935,46
• 2019: 1 484 541,38

Från och med läsåret 2020/2021 kommer Västtrafiks tillköps alternativ vara:

Korterbjudande per elev/år Uppskattat pris 2021

Fritid vardag 19-22 616 kr

Fritid vardag 14-24 1205 kr

Fritid vardag 14-24 + helg 00-24 2132 kr

Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24 2795 kr

Fritid jul/sommarlov 00-24 662 kr

Några prisexempel beroende på vilket kort, vilka åldrar och vilken omfattning man väljer.

• Motsvarande kort som idag (+regionen runt) kr 2 713 +3% ca 2800kr x 2323 ungdomar
13–20 år = 6 504 400kr

• Motsvarande kort som idag (+regionen runt) men bara för åk 9 + gymnasiet ca 1523 st.
4 264 400 kr
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• Fritid vardag 19 – 22 (regionen runt) à 616 kr (inkl. 3%) x 2323 ungdomar =
1 430 968 kr

• Fritid vardag 14 - 24+helg 00 - 24 (regionen runt) för hela nuvarande grupp à 2 132 kr =
5 106 140 kr

• Fritid vardag 14 - 24 + helg (regionen runt) för åk 9 och gymnasiet 2 132 kr x 1 523 st. =
3 247 036 kr

• Fritid vardag 14–24+helg 00–24 (regionen runt) för åk 7–9 =
2 451 800 kr

• *Fritid jul-/sommarlov 00-24 för 7-9 + gymnasiet 2395 st. x 662 kr=
1 585 490 kr *just detta kort måste vara beställt före 15 maj 2020 för att gälla sommaren 2020

Nedan följer alternativ som andra kommuner valt

• Skolkort till alla 04-19 inom kommunen
2395 x 4 455 kr = 10 669 725 – minus nuvarande köp ger en ökad kostnad på=
(730 x 4 455 kr= 3 252 150 =) 7 417 575

• Fritid 100 dagar à 855 kr är ett alternativ för ungdomarna att köpa privat. Det gäller
vardagar 14-04, dygnet runt på helger och lov. (Gäller i 100 dagar).

Övriga upplysningar
Det går inte att lägga kontoladdning på skolkort.
De skolkort som berättigade grundskoleelever åk 7-9 får idag gäller 04-19 på skoldagar. De
skolkort som gymnasieelever får är i allmänhet Göteborg++ och de gäller kl.04-19 skoldagar.
Gymnasieelever som går i skolor i Ale får samma sorts kort som grundskoleelever i den mån de är
berättigade till skolkort.

En kartläggning (bilaga Översikt fritidskort och seniorkortVGR) visar att ett fåtal -4st av kommunerna i
Västra Götaland + Kungsbacka - erbjuder någon form av fritidskort till ungdomar.

Uträkningarna ovan bygger på beräknade antal elever i befolkningsprognosen för läsåret 2020 -
2021 i grundskolan respektive gymnasiet enligt nedan. Det är viktigt att beakta att siffrorna ovan är
beräknade utifrån möjligheten att alla berättigade elever i de angivna grupperna får ett fritidskort.

Antal ungdomar 2020 - 2021

åk 7–9 ca 1222

gymnasiet ca 1173

Tot. 2395 ungdomar är berättigade till fritidskort enligt dagens regler (man måste vara inskriven på
en grundskola åk 7- 9 eller i gymnasieskola och vara folkbokförd i Ale kommun)

Idag är det bara ca en tredjedel av berättigade gymnasieelever som hämtar ut ett fritidskort –
orsaken är oklar. Det kan bero på att man inte ser ett kort begränsat till Ale som attraktivt, det kan
också bero på att man inte känner till att man är berättigad ett fritidskort. Den låga siffran på
uttagna kort kan komma att förändras om ett regionen runt-kort erbjuds eller om alla gymnasieelever
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nås av informationen att de erbjuds ett kort. Vi har inga eller endast marginella utgifter för de
gymnasieelever som inte hämtar ut något fritidskort. Samtliga elever i grundskolan åk 7-9 får idag
ett fritidskort.

Enligt statistik från västtrafik för 2019 gjordes 121 576 resor med fritidskorten i Ale. Ett snitt på de
ca1622 utlämnade korten ger vid hand att ungdomarna rest 1,44 resor/vecka. Statistik från 2015-19
visar med viss osäkerhet - men dock - att korten används företrädesvis under lovtid.

Barnperspektivet

Beslutet kommer att ha påverkan på ungdomars möjlighet att röra sig i och utanför kommunen,
förutsatt att det finns tillgång till kollektivtrafik där de bor eller dit de vill resa. De ungdomar som
inte är inskrivna i gymnasieskolan erhåller inget fritidskort enligt nuvarande regelverk. I och med
de tillköp av fritidskort som erbjuds i den nya zonstrukturen, kommer våra ungdomar 13-20 år –
om något av dessa tillköp beslutas- kunna röra sig fritt i regionen (zon A, B, C) under den tid som
kortet tillåter. Att ungdomar kan resa fritt inom ett större område kan ses som problematiskt ur
ansvarssynpunkt. Men det kan också ses som en positiv förändring där möjlighet till deltagande i
aktiviteter och sociala kontakter ges inom ett större geografiskt område, jämfört med dagens
fritidskort.

Sektor Utbildning har lämnat synpunkter se Remissyttrande ovan.

Miljöperspektivet

Beslut om fria fritidsresor kan påverka miljöperspektivet då det sannolikt innebär att fler barn och
unga kommer skjutsas av föräldrar om möjligheten till fria fritidsresor förändras eller fördyras.

Funktionshinderperspektivet

Anpassningarna i kollektivtrafiken har gjort det möjligt för fler med funktionsvariationer att resa
med den ordinarie kollektivtrafiken. Beslutet påverkar unga med funktionsvariationer på samma
sätt som övriga barn och unga. Se Barnperspektivet.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Inga dokument som påverkar ärendet, förutom budgeten.

Ärendets kommunikationsbehov

Beslut i denna fråga behöver kommuniceras med ungdomar och föräldrar via de kommunala
verksamheter och deras kanaler mot målgruppen såsom Öppen ungdomsverksamhet, Ale Fritid,
Ale kulturskola, grundskolan, gymnasium, Ungdomsrådet, Föreningsrådet samt ale.se.

Förvaltningens bedömning och motivering

Kostnadsbilden för seniorkort, fritidskort och färdtjänstens prismodell förändras i och med att
Västtrafik inför tre zoner. Enligt Västtrafiks informationsbrev (16/4 2020) om ny zonstruktur
kommer seniorkorten inte påverkas prismässigt för budgetåret 2021. Bedömningen utifrån
nuvarande information är dock att kostnaderna kommer att öka 2022 på grund av att reseområdet
utökas. Hur den nya prisstödsmodellen för färdtjänsten kommer att påverka kostnaderna går inte
att bedöma i dagsläget.
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Om kommunen skall hålla samma kostnadsnivå som idag för tillköp av seniorkort och fritidskort
behöver dessa utgifter övervägas tillsammans. Även färdtjänstens kostnader bör beaktas i detta
sammanhang. I ovanstående räkneexempel finns två tillköpsmöjligheter som håller sig inom
nuvarande budgetramar (Fritid Jul/sommarlov och Fritid vardag 19 – 22).

Det finns möjligheter att ändra vilka åldersgrupper som får ta del av ett eventuellt tillköp. En
möjlighet är att även låta ungdomar på grundskolan att ansöka om ett kort i hopp om att bara de
som behöver det gör sig besvär att hämta ut ett kort. Det finns dock ingen garanti att korten
därmed kommer de mest behövande ungdomarna till del och det kräver en mycket större
administration än att dela ut till alla.

Syftet med Ales fritidskort var att alla ungdomar skulle ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter
inom kommunens geografiska område. De fritidskort som nu erbjuds kommer att gälla i hela
regionen och ger möjlighet till resor och deltagande i aktiviteter i ett större område. Därmed
förändras syftet och det tillkommer en ansvarsfråga kring ungdomarnas nya möjligheter att resa.
Ansvaret för ungdomarna åligger deras vårdnadshavare som eventuellt bör få möjlighet att
godkänna att deras ungdom tilldelas ett fritidskort.

Ungdomarnas möjligheter att delta i fritidsaktiviteter på vardagar såsom Kulturskola, mötesplatser
och föreningsverksamhet skulle gynnas om de hade ett fritidskort som gav dem fria resor
vardagkvällar 19-22. Detta stämmer också väl överens med det nuvarande tillköpets syfte.



Översikt fritidskort och seniorkort i kommuner inom VGR (+Kungsbacka) 
 
Kommun Fritidskort anmärkning Seniorkort anmärkning 
   Fria resor lågtrafik  

Ale Special >2020 Framtid? 65+   
Alingsås  -  65+   
Härryda  -  65+   
Kungsbacka  Fritid vardag  

kl. 19 -22 
Oklar framtid 
Alla skolkort>19 

65+   

Kungälv - Skolkort t. alla 
vardagar 04:00-19:00 
inom kommun 

65+   

Lerum -  65+   
Lilla Edet -  - -  
Stenungsund -  65+   
Tjörn -  65+   
Göteborg Skolkort till alla med 

möjlighet att utöka för 
555kr/termin  

Fritid 19-22 inom 
Gbg 

65+   

Partille -   65+  
Mölndal Regionen runt Kvällar, helger, lov 75+   
Öckerö -  - -  
Bengtsfors 
Bollebygd 
Borås 
Falköping 
Lidköping 
Mark 
Munkedal, 
Strömstad 
Svenljunga 
Tranemo 
Trollhättan 
                    11st 

 Borås erbjuder 
fritidskort på 
sommarlov 

65+   

Färgelanda  
Gullspång 
Götene 
Hjo, 
Karlsborg, 
Lysekil 
Mariestad 
Skara  
Skövde, 
Sotenäs, 
Tanum 
Tibro, 
Tidaholm, 
Töreboda, 
Uddevalla, 
Ulricehamn, 
Vara  
Vänersborg 
Åmål 
                  19 st 

  75+   

 Dals Ed 
Essunga 
Grästorp 
Herrljunga 
Mellerud  

 Inga fritidskort   Inga 
seniorkort 



Orust 
Vårgårda 

7 + 2 st      
42/50 kommuner erbjuder idag någon form av seniorkort 
5 kommuner erbjuder idag någon form av Fritidskort 



Fritidskort
för Ale-ungdomar efter vt 2020



Om denna presentation
• Den första delen i denna presentation är de bilder som Dan-Ivar från 
Västtrafik drog på KSAU förra året.

• Den andra delen är nya bilder som Utvecklingsavdelningen gjort för att ge 
mer information i ärendet

• / Bodil Ahnoff
koordinator



Nuvarande (special) fritidskort upphör
• Det speciella fritidskort som vi har idag gäller bara i Ale kommun, helger, 
lov 04-22, sommarlov 04-22  samt 16-22 skoldagar för åk 7-9 samt för 
gymnasieungdomar.

• Detta fritidskort upphör i och med läsåret 2019-2020. Ale kommun 
hänvisas framöver till Västtrafiks ordinarie fritidskortssortiment för läsåret 
2020-21

• Dessa fritidskort kommer att gälla regionen runt

• Korten bör beställas i skolkortsportalen i mitten av maj 2020



Detta behöver man ta ställning till
• Skall kommunens ungdomar 
erbjudas någon form av 
fritidskort?

• Från vilken ålder i så fall skall de 
få möjlighet att röra sig runt i 
hela regionen?

• Vilket av Västtrafiks 
korterbjudanden skulle i så fall 
bli aktuellt?

Nuvarande fritidskort kostar ca 922 kr/st

Västtrafiks prislista 2019-2020

korterbjudande Uppskattat pris 2021

Fritid vardag 19-22 616 kr

Fritid vardag 14-24 1205 kr

Fritid vardag 14-24 + helg 00-24 2132 kr

Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24 2795 kr

Fritid jul-/sommarlov 00-24 662 kr



Hur kommer andra kommuner att göra?

En omvärldsbevakning 
• Visar att bara 5 av 50 kommuner i 
vår region erbjuder någon form av 
fritidskort

Nya priser 16 april 2020
• När nytt zonsystem införs 
november 2020 ändras delvis 
förutsättningarna och priser – hur 
andra kommuner gör med sina 
tillköp då är oklart eftersom 
prisbilden inte klarnar förrän 16 
april 2020.



Idag -  i framtiden?

Kostnader föregående år Antal skolungdomar 2020-2021
• Åk 7 402
• Åk 8 422 ca1222
• Åk 9 398
• Gymnasiet  400*** uthämtade av 

983+120*+70**= 1173
• TOTALT 2395st (möjliga) kort
• Lärlingsgymnasiet  **Ale gymnasium 

• ’’’bara ca 34% av gymnasieelever har hämtat ut fritidskort

• 2017: 1 345 021,49
• 2018: 1 206 935,46
• 2019: 1 484 541,38



Några räkneexempel- utifrån Västtrafiks prislista
• Motsvarande kort som idag (+regionen runt) kr 2 713 
+3% ca 2800 x 2395 ungdomar 13-20 år = 
6 706 000kr

• Motsvarande kort som idag (+regionen runt) men bara 
för åk 9 + gymnasiet ca 1571 st
4 398 800 kr

• Fritid vardag 19 – 22 (regionen runt) à 616 kr (inkl. 
3%) x 2395 ungdomar 1 475 320 kr

• Fritid vardag 14-24+helg 00-24 (regionen runt) för hela 
nuvarande grupp à 2 132 kr = 5 106 140 kr

• Fritid vardag 14-24 + helg (regionen runt) för åk 9 och 
gymnasiet 2 132 kr x 1 571 st =
3 349 372 kr

• Fritid vardag 14-24+helg 00-24 (regionen runt) 
för endast åk 7-9, 1222 st x 2795 kr = 
2 451 800 kr

• Fritid jul-/sommarlov 00-24 för 7-9 + gymnasiet 
2395 st x 662 kr=
1 585 490 kr

Skolkort till alla 04-19 inom kommunen
2395 x 4 455 kr = 10 669 725 – nuvarande köp 
ökad kostnad=
(730 x 4 455 kr= >3 252 150 kr =)
7 417 575

Fritidskort 100 dagar 
kan ungdomar köpa privat för 855 kr

Andra alternativ



Alltså…
• Skall kommunens ungdomar erbjudas någon form av fritidskort?
• Från vilken ålder i så fall skall de få möjlighet att röra sig runt i hela 
regionen?

• Vad får det kosta?

• Vilket av Västtrafiks korterbjudanden skulle i så fall bli aktuellt?



I mitten av maj bör alla skolkort och fritidskort för läsåret 2020-2021 beställas

Den 16 april meddelar Västtrafik de nya priserna på fritidskort, seniorkort och periodkort
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Synpunkter från sektor Utbildning 
I ett ansträngt ekonomiskt budgetläge finns anledning att prioritera vilka satsningar som ska 
genomföras inom ramen för kommunens budget. Vid prioritering av resurser ser sektorn att 
ekonomiska medel satsas på resor inom ramen för undervisningen, istället för att subventionera resor 
utanför skoltid.  
 
Varför prioritera resor inom ramen för undervisningen? 
 
Att möjliggöra resande och utflykter innebär att skolor kostnadsfritt i högre utsträckning än tidigare får 
möjlighet att koppla undervisning till andra lärmiljöer och därmed ge barn och elever nya upplevelser 
och ökade förutsättningar till måluppfyllelse. Att utbildningen bedrivs på fler platser i samhället ger 
barn och elever chans att upptäcka nya intresseområden, möjligheter och plattformar vilket är särskilt 
viktig för de barn och elever som inte får tillgång detta på sin fritid.  
Att erbjuda möjlighet till kultur och aktiviteter inom ramen för skoltiden är en insats som bidrar till att 
främja likvärdighet i skola.  Socioekonomiska förutsättningar i form av föräldrarnas bakgrund 
beträffande språk, utbildning och inkomst avgörande för skolframgång, i Sverige såväl som i Ale. 
Genom att erbjuda samtliga barn och elever aktiviteter inom ramen för skoltid tillser kommunen att 
barn och unga får möjlighet att ta del av kultur och aktiviteter oavsett bakgrund, uppväxtvillkor och 
hemförhållanden.  

Möjlighet att ansöka om fritidskort 
Det finns elevgrupper som av olika anledningar har behov av ett fritidskort. Därför ser sektorn positivt 
på att möjliggöra att elever vid behov kan ansöka om fritidskort. Vid utformning av en sådan process är 
det viktigt att den utformas på ett sådant sätt som  inte riskerar att stigmatisera elever som ansöker om 
stöd.  

 
 

Linnea Löfström Engdahl 
Verksamhetsutvecklare 
______________________   
sektor utbildning 
 

 
 



PROTOKOLL 1(1) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2020-03-19 
 
 

 

Protokollsutdrag 

§ 38 

Fritidskorten 

Ärendet 
Västtrafik kommer att förändra hela prissystemet för kollektivtrafiken vilket medför att 
fritidskorten försvinner. Ungdomsrådet får information om några möjliga nya alternativ på kort. 
De flesta alternativ innebär en kraftig ökning av kostnaden. 

Beslut 
Ungdomsrådet beslutar att ge talesgruppen ett uppdrag att arbeta vidare med fritidskort till 
ungdomar i nya prissystemet för kollektivtrafik. 
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Synpunkter på frågan om Fritidskort för ungdomar i Ale kommun från sektor 
Kultur och fritid 

 
 

Det har inte varit möjligt att få fram en uppgift på hur många av kulturskolans elever som använder 
fritidskortet. Därför är det omöjligt att sia om konsekvenser. Det är bara några enstaka röster som 
höjts och pekat på orättvisa i att kulturskolan inte har samma utbud på alla orter. 
Det hade varit mycket praktiskt om alla elever kunde åka fritt mellan orterna under skoltid. Detta 
för att underlätta/ möjliggöra att alla elever skall kunna ta del av det kulturutbud kommunen skall 
tillhandahålla. Idag är det mycket krångligt att ordna med bussresor, inte minst ur ett 
administrativt perspektiv. Det är också knivigt att tydliggöra ansvarsuppdelningen mellan skolan 
och kulturenheten rörande resor till olika kulturaktiviteter under skoltid. 
 
Ulf Berglund, Enhetschef Kultur 

 



Skolkortspriser läsåret 2019/2020

Med nya priser fr.o.m. VT 2020

Korttyp                Prislista daterad: 2019-01-06 2020-01-05  -15/9* 16/9-15/10 16/10-15/11 16/11-15/12 16/12-15/2* 16/2-15/3 16/3-15/4 16/4-15/5

(Nio niondelar) (Nio niondelar) (Åtta niondelar) (Sju niondelar) (Sex niondelar) (Fem niondelar) (Fyra niondelar) (Tre niondelar) (Två niondelar)

Kommun 04-19 4 325 4 325 1 922 3 845 3 364 2 884 2 403 1 922 1 442 961

Kommun 04-24 6 518 6 584 2 897 5 830 5 106 4 382 3 658 2 926 2 195 1 463

Göteborg+ 04-19 6 227 6 414 2 768 5 639 4 947 4 255 3 563 2 850 2 138 1 425

Göteborg+ 04-24 8 420 8 672 3 742 7 624 6 689 5 753 4 818 3 854 2 891 1 927

Göteborg++ 04-19 7 905 8 129 3 513 7 151 6 273 5 394 4 516 3 613 2 710 1 806

Göteborg++ 04-24 10 097 10 387 4 488 9 137 8 015 6 893 5 771 4 617 3 462 2 308

Kranskommun 04-19 6 786 7 010 3 016 6 157 5 403 4 649 3 895 3 116 2 337 1 558

Kranskommun 04-24 8 979 9 269 3 991 8 142 7 145 6 147 5 149 4 119 3 090 2 060

Flerkommun 04-19.30 6 786 7 010 3 016 6 157 5 403 4 649 3 895 3 116 2 337 1 558

Flerkommun 04-24 8 979 9 269 3 991 8 142 7 145 6 147 5 149 4 119 3 090 2 060

Regionen Runt 04-19.30 9 881 10 180 4 392 8 949 7 851 6 753 5 655 4 524 3 393 2 262

Regionen Runt 04-24 12 074 12 438 5 366 10 935 9 593 8 252 6 910 5 528 4 146 2 764

Flerkommun+ 04-19 8 688 8 949 3 861 7 868 6 902 5 937 4 972 3 977 2 983 1 989

Flerkommun+ 04-24 10 881 11 208 4 836 9 853 8 644 7 435 6 226 4 981 3 736 2 491

Tätort Borås och ToV 04-19 3 244 3 319 1 442 2 925 2 565 2 204 1 844 1 475 1 106 737

Tätort Borås och ToV 04-24 5 437 5 577 2 416 4 911 4 307 3 702 3 098 2 479 1 859 1 239

Tätort 04-19 2 908 2 983 1 293 2 627 2 304 1 980 1 657 1 326 994 663

Tätort 04-24 5 101 5 242 2 267 4 612 4 045 3 479 2 912 2 330 1 747 1 165

Fritid vardag 19-22 586 598 260 527 462 397 332 266 199 133

Fritid vardag 14-24 1 147 1 170 510 1 033 905 778 650 520 390 260

Fritid vardag 14-24 + helg 00-24** 2 030 2 070 902 1 827 1 601 1 376 1 150 920 690 460

Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24** 2 660 2 713 905 2 466 2 242 2 017 1 793 1 563 1 333 1 103

Fritid jul-/sommarlov 00-24 631 643 631 631 631 631 598 598 598 598

Skolstartkort 50 kr/st

Tillfälligt skolkort, 7 dagar 50 kr/st

Tillfälligt skolkort, 12 dagar 85 kr/st (Fr.o.m. VT-20)

7 dagar kort 206 kr/st

Göteborg Fritid 19:00-22:00 531 kr/läsår

2019-12-02

Priser exkl 6 % moms 

Läsårspris Höstterminen Vårterminen

*) Beställningar t.o.m. 15/9 får delad faktura (ht = 4 niondelar + vt = 5 niondelar av läsårspriset). 
**) Debiteras enligt prislistan ovan. 4 respektive 5 niondelar av läsårspriset gäller inte denna produkt.
Fakturering sker i september och i januari.
Beställningar fr.o.m. 16/9 faktureras i januari med respektive belopp enligt tabellen ovan.
Beställningar fr.o.m. 16/1 faktureras i maj med respektive belopp enligt tabellen ovan.
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Nödinge 2020-04-21 

Undomsrådets talesgrupp lämnar dessa synpunkter på frågan om Fritidskort 
 

Vad fyller fritidskortet för funktion idag? 
Alla ungdomar använder fritidskortet hela tiden. När de stannat kvar längre efter skolan för att 
umgås med vänner, när de är på aktiviteter, träningar, mötesplatser, planeringsgrupper, 
inflytandegrupper, ute och shoppat; under alla fritidsaktiviteter helt enkelt. Det är det resekortet de 
använder på kvällar, helger och lov. När det kommer till att alla gymnasieelever inte hämtar ut det, 
är ungdomarna säkra på att det handlar om att de inte känner till möjligheten. Ingen har sett någon 
information som gått ut, utan haft tur och hört från någon kompis att det funnits. Fritidskortet skolar 
även in ungdomar tidigt i livet att använda sig av lokaltrafiken och främjar att man tar del av 
aktiviteter utanför sitt område och bygger broar unga över gränserna. 
 
Vad blir konsekvenserna om det tas bort? 
Beslutet kommer att ha påverkan på ungdomars möjlighet att röra sig i och utanför kommunen, 
förutsatt att det finns tillgång till kollektivtrafik där de bor eller dit de vill resa. Det kommer att 
påverka deras möjlighet att ta sig till vänner, föreningsliv, kulturskola, mötesplatser etc. Det 
kommer påverka deras sociala vardag. Det blir svårare för unga att ta del av de aktiviteter som 
erbjuds; Ale är en utdragen kommun och oftast sker aktiviteter inte där man bor. Detta gäller även 
att delta i planeringsgrupper, inflytandegrupper och annat som har med ungas engagemang att göra. 
I Ale är det även så att många ungdomar går i en högstadieskola som inte ligger direkt i sitt område 
vilket innebär att man får vänner som bor lite varstans, utan fritidskortet kan de inte längre träffas. I 
synnerhet kommer det att påverka ungdomar med lägre socioekonomiska förutsättningar. 
 
Vad blir konsekvenserna om kortet skulle utökas till att omfatta resor i hela regionen? 
Från ungdomsrådets sida ser de att regionen-runt kort skulle möjligtvis öka risken att en ungdom 
åker iväg för att träffa någon de mött online eller liknande. Det skulle även öka risken att ungdomar 
kan vara långt borta från familjen om något skulle hända. Positiva konsekvenser av ett regionen-
runtkort handlar om ökad möjlighet till socialt nätverkande, att kunna umgås med vänner och 
bekanta som bor i andra områden än Ale. Gymnasie-elever lär känna många vänner utanför 
kommunen, främst i Göteborg, men även sådana som pendlar till skolan från andra närliggande 
kommuner. Med ett regionen-runtkort kan man umgås med sina skolkamrater och ta del av 
aktiviteter inom ett större område.  
 
Något speciellt tillköp som UR vill förorda? 
Ungdomsrådet tycker att det är viktigt att hela ungdomsgruppen får fritidskort. Korten behöver 
fungera på helger och lov, vi är överens om att detta kort är det bästa:  
Fritid vardag 14 - 24+helg 00 - 24 (regionen runt) för hela nuvarande grupp à 2 132 kr = 5 106 140 
 
 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-05-26

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 98 Dnr KS.2020.108

Fritidskort för ungdomar

Ärendet

Ale kommun har idag ett tillköp på ett särskilt fritidskort som tas bort i och
med detta läsår 2019 - 2020. Sommaren 2020 är den sista med nu gällande
fritidskort. Västtrafik kommer att införa ett nytt zonsystem den 4 november
2020. Från och med höstterminen 2020 finns därmed inte det riktade
fritidskortet till skolungdomar i Ale kommun i grundskolans åk 7-9 samt
gymnasiet. Det finns flera möjliga vägar att gå. Västtrafik har en prislista med
5 olika fritidskort ifrån vilken Ale kommun kan välja att göra ett tillköp. Det är
också möjligt att göra alternativa val kring vilka åldersgruppen som i så fall får
tillgång till tillköpet. Endast två fritidskortstillköp ryms inom nuvarande
budget (fritid jul/sommarlov och fritid vardag 19 – 22).

Syftet med Ales fritidskort var att alla ungdomar skulle ha möjlighet att delta i
fritidsaktiviteter inom kommunens geografiska område. De tillköp av
fritidskort som nu erbjuds kommer att gälla i hela regionen. Därmed förändras
det ursprungliga syftet som var att ge ungdomar möjlighet att delta i aktiviteter
inom kommunens gränser och det tillkommer en ansvarsfråga kring
ungdomarnas nya möjligheter att resa. Kostnadsbilden ser naturligtvis helt
olika ut beroende på vilka val som görs. Om kommunen skall hålla samma
kostnadsnivå som idag för tillköp av seniorkort och fritidskort behöver dessa
utgifter övervägas tillsammans. Även färdtjänstens kostnader bör beaktas i
detta sammanhang.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-04-23
Presentation fritidskort
Synpunkter från sektor utbildning
Skolkortspriser 2019-2020 VT
Översikt fritidskort och seniorkort VGR
Protokollsutdrag från ungdomsrådet § 38 2020-03-19
Synpunkter från ungdomsrådets talesgrupp
Synpunkter från sektor kultur- och fritid
Yttrande från säkerhetenheten, 2020-05-06

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Förvaltningen överlämnar ärendet utan beslutsförslag.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-05-26

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkande

Ann Lundgren (S) yrkar följande för Socialdemokraternas räkning:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillköp
av fritidskort till elever i årkurs 9 och IM som ger möjlighet att resa vardagar
mellan 14-24 och helger mellan 00-24.

Kommmunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra ett
tillköp av fritidskort till gymnasieelever som gäller vardagar mellan 19-22.

Sven Engdahl (V) yrkar bifall till Ann Lundgrens (S) yrkanden.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar följande:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte beställa
några fritidskort inför hösten 2020.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt sektor
kommunstyrelsen att utreda möjligheten till alternativ finansiering till exempel
subventionering av fritidskort samt att se över vilka grupper av unga som ska
beröras av en sådan lösning.

Sverigedemokraternas ledamöter yrkar bifall till Mikael Berglunds (M)
yrkanden.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels Ann Lundgrens (S) yrkanden och dels på
sina egna yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
hans egna yrkanden.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte beställa
några fritidskort inför hösten 2020.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt sektor
kommunstyrelsen att utreda möjligheten till alternativ finansiering till exempel
subventionering av fritidskort samt att se över vilka grupper av unga som ska
beröras av en sådan lösning.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-05-26

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Reservation

Monica Samuelsson (S), Dennis Ljunggren (S), Christina Oskarsson (S), Ann
Lundgren (S) och Sven Engdahl (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut till förmån för eget förslag.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Utbildningshandläggare, sektor utbildning
Koordinator, utvecklingsavdelningen
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Yttrande från säkerhetsenheten 

 
Angående ärendet rörande förändring av fritidskort för  Ale kommuns ungdomar. 
 
Säkerhetsenhetens uppfattning är att det i den rådande situationen med en kommunalekonomi som 
påverkas mycket av pågående förändringar i demografi samt corona-pandemin är viktigt att inta ett 
totalkommunalt perspektiv och arbeta kunskapsbaserat i syfte att fatta ett sakligt och hållbart beslut. 
 
Säkerhetsenheten delar sektor utbildnings uppfattning om att fokus bör ligga på att prioritera att 
ekonomiska medel i första hand avsätts till resor inom ramen för den ordinarie skolundervisningen, 
istället för att subventionera resor utanför skoltid via ett tillköp av ett särskilt fritidskort.   
 
Säkerhetsenhetens bedömning ligger samtidigt i linje med de globala trenderna såsom 
digitaliseringstrenden, som medför att merparten av barn och unga väljer allt oftare att tillbringa sin 
fritid hemmavid. En stor del av den sociala interaktionen mellan barn och unga på fritiden, har 
samtidigt förflyttats från det offentliga till det virtuella rummet, samtidigt som intresset för att 
engagera sig i föreningsverksamhet minskar.  
 
Trenderna lokalt är samtidigt att alltfler ungdomar väljer mopeder och andra alternativa färdmedel 
framför just resor med kollektivtrafik på sin fritid. Flera unga bor utanför de ordinarie 
kollektivtrafikstråken vilket innebär att deras rese möjligheter är begränsade. 
 
Ale kommun och sektor kultur och fritid har dessutom gjort betydande investeringar i att förbättra 
möjligheter till aktiv fritid, med 3 stycken öppna mötesplatser (för barn och unga 13 – 20 år) 
utspridda över hela kommunen, bibliotek, idrottshallar, simhall, en kulturskola, flera utomhus-gym 
och andra idrotts- och fritidsanläggningar och arrangemang som specifikt riktar sig till barn och 
unga, som t.ex. Ale Outdoor, Ale Open Court, Megadagen och Festivalborg.  
 
Därutöver har Ale kommun fantastiska naturtillgångar, goda cykelvägar och gångstråk som länkar 
ihop hela kommunen och ett rikt lokalt föreningsliv med ett stort utbud av olika typer av idrottsliga 
och andra aktiviteter, som ger stora möjligheter till aktiv fritid för våra barn och unga i kommunen. 
 
Det är värt att nämna i detta sammanhang att av 49 kommuner i vår region, endast 5 av dessa, 
erbjuder i dagsläget någon form av fritidskort, även om de nu behöver ta ny ställning med tanke på 
nya zoner och nya priser är det ändå en omständighet som är värd att beakta i sammanhanget - 
utifrån ett kommunalt perspektiv. 
 
En viktig faktaomständighet är samtidigt att endast 35 % av alla gymnasieelever hämtar ut 
fritidskortet. 
 
Utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv är det samtidigt oklart vilka effekter ett regionen-
runt-kort kan få för barn och unga särskilt de i yngre åldrar. Utifrån ett riskbedömningsperspektiv 
bör frågan om kommunens ansvar för unga som utan vårdnadshavares medgivande kan resa långa 
sträckor och därmed riskera att försätta sig i situationer som de inte har erfarenhet eller förmåga att 
hantera. 
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Säkerhetsenheten har inte kunnat finna evidens som styrker de brotts- eller drogförebyggande 
effekterna av en sådan åtgärd i form av fria reser på kvällar, helger och lov. 
 
Säkerhetsenhetens sammantagna bedömning är att ett tillköp av ett särskilt fritidskort till en extra 
kostnad inte kan anses vara en kostnadseffektiv åtgärd för att nå hög delaktighet, tillgängliga 
fritidsaktiviteter, aktivt föreningsliv och trygg och säker fritid. 
 
Ett alternativ hade kunnat vara att möjliggöra individuell ansökan om för fritidskort för barn och 
ungdomar som av personliga skäl kan ha behov av fritidsresor. 
 
 
Dzemal Sabovic 
Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention  
______________________    
Sektor kommunstyrelse 

  

 
 

 

 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SÄK.2020.295
Datum: 2020-11-05
Samordnare trygghet och missbruksprevention Dzemal Sabovic
Utvecklingsledare Marie Källvik Nilsson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Program för trygghet och säkerhet 2021-2024

Program för trygghet och säkerhet 2021–2024 tar ett samlat grepp om kommunens arbete med
trygghet och säkerhet. Programmet riktar sig till samtliga kommunens nämnder och utgör en
plattform för övriga kommungemensamma riktlinjer och andra styrdokument som mer i detalj
beskriver olika delar av detta arbete.

Arbetet styrs av lagstiftning, försäkringskrav, standarder och vägledningar samt av Ale
kommuns egna ambitioner på området.

Genom ett program skapas förutsättningar för en god säkerhetskultur som resulterar i en trygg
miljö för alla.
Målsättningen är att säkerhetsarbetet skall bedrivas kunskapsbaserat, långsiktigt, strukturerat
och kostnadseffektivt. Programmet är ett verktyg för att uppnå detta.

Programmet är uppdelat i följande områden:

1. Trygghetsskapande och brottsförbyggande åtgärder. Åtgärderna inkluderar
drogförebyggande insatser, arbete mot våld i nära relationer, samt arbete mot hedersvåld
och extremism

2. Skydd mot olyckor samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

3. Krisberedskap

4. Civilt försvar och säkerhetsskydd

5. Informationssäkerhet

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Program för
trygghet och säkerhet 2021-2024.

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att säkerhetspolicyn
fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29 § 109 upphävs.
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William Försth Maria Reinholdsson

Säkerhetschef Kommunchef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-11-05

· Program för trygghet och säkerhet 2021-2021

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering:
Samordnare för trygghet och missbruksprevention
Säkerhetschef
Utvecklingsledare kansli och säkerhet

För kännedom:

Sektorchefer
Registrator KS
Kanslichef

Bakgrund

Program för trygghet och säkerhet 2021–2024 tar ett samlat grepp om kommunens arbete med
trygghet och säkerhet. Programmet riktar sig till samtliga kommunens nämnder och utgör en
plattform för övriga kommungemensamma riktlinjer och andra styrdokument som mer i detalj
beskriver olika delar av detta arbete.

Arbetet styrs av lagstiftning, försäkringskrav, standarder och vägledningar samt av Ale
kommuns egna ambitioner på området.

Syftet med programmet är att:

· fastställa mål för kommunens trygghetsfrämjande, brottsförebyggande, säkerhets- och
krisberedskapsarbete

· skapa förutsättningar för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete inom
respektive område

· bidra till ökad samordning i arbetet med trygghet och säkerhet

Programmet är uppdelat i följande områden:

1. Trygghetsskapande och brottsförbyggande åtgärder. Åtgärderna inkluderar
drogförebyggande instatser, arbete mot våld i nära relation, samt mot hedersvåld och
extremism.

2. Skydd mot olyckor samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

3. Krisberedskap



3(4)

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

4. Civilt försvar och säkerhetsskydd

5. Informationssäkerhet

Programmet redogör även kortfattat för juridiska förutsättningar samt hur programmet skall
genomföras inom de olika nämnderna.

Remissyttrande

Enligt kommunallagen ansvarar kommunstyrelsen för ledning och samordning av kommunens
angelägenheter. I kommunstyrelsens reglemente § 5 skall styrelsen leda arbetet med och
samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela
den kommunala verksamheten. Utifrån detta gör förvaltningen bedömningen att någon remiss
inte krävs från övriga nämnder.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Fastställande av programmet bedöms i nuläget inte innebära några kostnader.

Barnperspektivet

Perspektivet har beaktats och bedöms inte påverka barn eller ungdomars möjligheter att
påverka frågor i kommunen.

Miljöperspektivet

Perspektivet har beaktats, men bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett miljöperspektiv.

Funktionshinderperspektivet

Perspektivet har beaktats och bedöms inte påverka funktionshindrades möjligheter att påverka
frågor i kommunen

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Programmet har påverkan på flera av kommunens styrande dokument, och efter fastställande
kan revidering krävas i flera av dessa.
Exempel på berörda dokument är:

· Reglemente för krisledningsnämnden

· Kommunstyrelsens delegeringsordning

· Verksamhetsplan och budget 2019

· Ale kommuns säkerhetspolicy

· Brandskyddspolicy

· Informationssäkerhetspolicy

· Beslutsunderlag säkerhetsorganisation

· Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ale Kommun 2020

· Medborgarlöfte för Ale kommun 2020-2021

Programmet ersätter nuvarande säkerhetspolicyn, som upphävs i samband med antagande.
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Ärendets kommunikationsbehov

Efter beslut behöver information på ale.se uppdateras och programmet publiceras på berörda
sidor på ale.se samt på intranätet.

Förvaltningens bedömning och motivering

Ale kommun har ett ansvar för att förebygga och hantera allt från mindre olyckor som kan
drabba enskilda individer till större kriser som kan drabba hela samhället.
Genom ett program skapas förutsättningar för en god säkerhetskultur som resulterar i en trygg
miljö för alla.
Målsättningen är att säkerhetsarbetet skall bedrivas kunskapsbaserat, långsiktigt, strukturerat
och kostnadseffektivt och programmet är ett verktyg för att uppnå detta.
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Inledning
Program för trygghet och säkerhet 2021–2024 ska ta ett samlat grepp om kommunens arbete med 
trygghet och säkerhet. Programmet riktar sig till samtliga kommunens nämnder och utgör en 
plattform för övriga kommungemensamma riktlinjer och andra styrdokument som mer i detalj 
beskriver olika delar av detta arbete.

Arbetet styrs av lagstiftning, försäkringskrav, standarder och vägledningar samt av Ale kommuns 
egna ambitioner på området.

Syftet med programmet är att:

• fastställa mål för kommunens trygghetsfrämjande, brottsförebyggande, säkerhets- och  
krisberedskapsarbete

• skapa förutsättningar för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete inom respektive område
• bidra till ökad samordning i arbetet med trygghet och säkerhet
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Omvärldsbevakning/kommunens uppdrag 
och ansvar
Ale kommun har ett ansvar för att förebygga och hantera allt från mindre olyckor som kan drabba 
enskilda individer till större kriser som kan drabba hela samhället. Vi skapar förutsättningar för en 
god säkerhetskultur som resulterar i en trygg miljö för alla.

Trygghets- och säkerhetsperspektivet ska genomsyra kommunens verksamhet från planering till ge-
nomförande och arbetet ska bedrivas kunskapsbaserat, långsiktigt, strukturerat och kostnadseffektivt.

Vi skapar förutsättningar för en god säkerhetskultur som resulterar i en trygg miljö för alla

Hotbilden i dag är mer komplex än tidigare och säkerheten påverkas av bland annat klimatföränd-
ringar, skredsrisk, naturkatastrofer och stora olyckor, men även av hot som till exempel cyberattacker, 
organiserad brottslighet, terrorism, våldsbejakande extremism och ytterst krig.

Konsekvenserna av brottslighet är betydande för såväl enskilda individer som samhället i stort.  
För att möta de olika typer av komplexa hot och risker som samhället står inför måste kommunens 
arbete utgå från en helhetssyn och utifrån en bred samverkan med olika aktörer på olika nivåer – 
lokalt, regionalt och nationellt.

Kommunen har direkt ansvar för många olika samhällsviktiga verksamheter som måste fungera i 
kris och vid höjd beredskap som till exempel dricksvattenförsörjning, energiförsörjning, renhållning 
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samt omsorgsfrågor. En störning eller ett avbrott i dessa flöden riskerar att påverka stora delar 
av samhället, som idag präglas av ett beroende på tillgångar bland annat el, it, elektronisk 
kommunikation och transporter.

Tillitsbaserad styrning
Alla verksamheter inom Ale kommun leds genom tillitsbaserad styrning, så också arbetet med 
trygghet och säkerhet. Genomförandet av arbetet med trygghets och säkerhet ska bedrivas proces-
sorienterat och utvärderas kontinuerligt för att möjliggöra anpassning till gällande lagstiftning och 
förändrade krav från omvärlden.

Ale kommuns trygghets-, säkerhets- och krisberedskapsarbete ska utformas och genomföras 
utifrån följande inriktningar/målsättningar: 

Juridiska förutsättningar
Trygghets-, säkerhets- och krisberedskapsar-
bete ska utgå från de lagar, förordningar, över-
enskommelser, regler samt allmänna råd och 
föreskrifter som gäller de olika områderna

• Proaktivt:
Åtgärder vidtas för att främja trygghet, öka 
motståndskraft och förmåga att hantera kriser, 
förutse och förebygga att rädsla, oro, brott och 
skada på person, miljö och egendom uppstår 

• Långsiktigt och systematiskt: 
Allt trygghets-, säkerhets- och krisberedskaps-
arbete ska vara långsiktigt, kunskapsbaserat 
och bedrivas systematiskt. Trygghet, säkerhet 
och krisberedskap ska vara naturliga och in-
tegrerade delar i alla styrnings- och verksam-
hetsstrukturer i kommunen oavsett egen verk-
samhet eller extern aktör.

• Kunskaps- och evidensbaserat: 
Arbetet grundas i befintlig kunskap och forsk-
ning samt erfarenheter från genomförda åt-

gärder, kontinuerliga riskanalyser och läges-
bildsarbete samt värdering av risker och hot i 
verksamheten, lokalsamhället och omvärlden.

• Samverkan och samordning: 
Trygghets-, säkerhets- och krisberedskaps-
arbete ska ske i samarbete mellan kommu-
nens alla verksamheter och i samverkan med 
civilsamhället, närings- och föreningslivet 
samt övriga myndigheter och organisatio-
ner. Detta i syfte att säkerställa hög delak-
tighet i samhällsutvecklingen, identifiera 
övergripande utmaningar och möjliggöra 
synergieffekter för ökad motståndskraft, 
trygghet och säkerhet.

• Tillitsskapande: 
Arbetet utformas så att det bidrar till att stärka 
invånarnas tillit till kommunen, viktiga sam-
hällsfunktioner och vårt demokratiska system. 
Arbetet utformas och genomförs med hänsyn 
till kommuninvånarnas och kommunanställ-
das personliga integritet och rättigheter.
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Alla verksamheter inom Ale kommun leds genom tillitsbaserad styrning

Genomförande
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för styrning, ledning och samordning av arbetet 
med trygghets- och säkerhetsfrågorna. Sektor kommunstyrelsen har ansvar för att ta fram relevanta 
aktuella styrdokument i form av kommungemensamma riktlinjer och anvisningar inom området, 
stödja sektorerna, utveckla och analysera arbetet.

Följande insatser förslås för att genomföra programmet
 - Säkerhetsansvariga i varje sektor
 - Råd för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete inrättas med säkerhetschefen som ansvarig.
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Trygghets- och säkerhetsaspekterna ska beaktas vid samhällsplanering

Kommunfullmäktige (KF): fastställer programmet (syfte, mål, principer, inriktning, ansvar)

• Nämnder och kommunala bolag: ansvarar  
för att programmet tillämpas och följs upp 
i respektive verksamhet och tar vid behov 
fram handlingsplaner, vägledningar och 
rutiner för att mer konkret beskriva hur 
arbetet ska utföras inom respektive orga-
nisatorisk enhet

• Kommunstyrelsen (KS): ansvarar för im-
plementering, samordning, efterlevnad 
och uppföljning av kommunens trygghets, 
säkerhets- och krisberedskapsarbete enligt 
reglementet

• Kommunchefen (KC): ansvarar för att det 
finns en organisation med befogenheter 
och resurser för arbetet med trygghet, sä-
kerhet och krisberedskap

• Förvaltningsledningen (FL): samordnar 
och utvecklar processen för kommunens 
samlade trygghets-, säkerhets- och krisbe-
redskapsarbete

• Sektorchefer: har ansvar för säkerheten i sin 
verksamhet/enhet liksom att arbetet kan 

fungera utan störningar och att beslutade 
rutiner och arbetssätt efterlevs inklusive att 
tjänsterna säkerhetshandläggare samt sä-
kerhetsombud (säkerhetsombud finns inte 
beskrivna tidigare) är bemannade

• Säkerhetschefen har kommunchefens 
mandat att driva alla processer internt i 
kommunen och vara kommunens repre-
sentant i trygghets-, säkerhets- och krisbe-
redskapsfrågor gentemot andra myndig-
heter och intressenter

• Chefer: ansvarar för att beslutade rutiner 
och arbetssätt efterlevs, att uppmärksam-
ma risker och säkerhetsproblem samt ini-
tiera att åtgärder vidtas inom sina verksam-
hetsområden samt bidrar till att utveckla 
arbetet med interna och externa aktörer

• Alla förtroendevalda och medarbetare: har 
ett personligt ansvar för att uppmärksam-
ma och rapportera risker och säkerhetspro-
blem samt att följa givna säkerhetsbestäm-
melser och styrdokument
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Indelning i 5 områden
1. Trygghets-
skapande och 
brottsförebyg-
gande arbete 4. Civilt 

försvar och 
säkerhets-

skydd

2. Skydd mot 
olyckor/SBA

5. Informa-
tionssäker-
hetsarbete

3. Kris- 
beredskap

Trygghetsskapande och  
brottsförebyggande arbete
Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska bedrivas långsiktigt, systematiskt samt 
kunskapsbaserat. Det ska även involvera flera aktörer genom systematisk samverkan. Trygghets-
skapande och brottsförebyggande arbete inkluderar såväl social som situationell brottsprevention. 
I social prevention ingår arbete mot våldsbejakande extremism samt våld- och drogförebyggande 
arbete. I situtionell prevention innefattas arbete med ny-, om- och tillbyggnad, belysning, beskär-
ning av skymmande växtlighet samt skadeförebyggande.

Mål för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

• Det övergripande målet för Ale kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är 
att öka den upplevda tryggheten samt att minska utsattheten för brott.

• Särskilt fokus ska riktas på minskning av våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och 
förtyck samt narkotikabrott. Att skydda och värna vår demokratiska värdegrund samt bekämpa 
alla former av, radikalisering, extremism och förtryck.
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• Tidiga främjande, förebyggande och riktade insatser för barn och unga i riskzon ska prioriteras.
• De medborgerliga initiativen ska stödjas och uppmuntras i det trygghetsskapande och brotts-

förebyggande arbetet. Arbetet ska bedrivas i samverkan med civilsamhället och externa aktörer 
och myndigheter. Uppnått resultat ska återkopplas till medborgarna inom ramen för medbor-
garlöftet (samarbete mellan polisen och kommunen).

• Arbetet ska ske genom kommunövergripande åtgärder samt i samverkan med bostadsbolagen och 
med andra lokala myndigheter som till exempel polisen och Bohus Räddningstjänstförbund.

• Kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska finnas med som en naturlig 
del inom allt kommunalt arbete.

• Trygghets- och säkerhetsaspekterna ska beaktas vid samhällsplanering.
• Kommunens yttre miljö ska vara välskött med bra belysning och ska skyndsamt återställas vid åverkan.
• Kommunen ska arbeta förebyggande mot klotterrelaterad och annan skadegörelse och det ska 

finnas en snabb och tydlig klotterhanterings- och saneringsprocess.

Skydd mot olyckor samt  
systematiskt brandskyddsarbete
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har som huvudsyfte att minska antalet olyckor och skador till 
följd av olyckor. Kommunen ska samordna det olycksförebyggande arbetet inom kommunens område. 
Detta sker bland annat genom att kommunen ansvarar för att genomföra tillsyn ochstödjande insatser.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) I det systematiska brandskyddsarbetet innefattar att minimera 
risken för personskada, störning, förlust och kostnader till följd av brand, och skadegörelse.

Mål för skydd mot olyckor samt brandskydd
Kommunen ska genom systematiskt brandskyddsarbete anpassa byggnadstekniska och organisatoriska 
åtgärder till de risker som respektive byggnad och verksamhet innebär, vilket innebär att:

• Vid brand i byggnad eller anläggning och verksamhet ska det vara osannolikt att någon dör eller 
skadas svårt (personsäkerhet).

• En brand får inte medföra allvarliga störningar leveransen av kommunala tjänster (verksamhetsskydd).
• Utvärdering av inträffade incidenter och skador ska årligen sammanställas och användas som 

underlag för framtida åtgärder och investeringar.
• Uppfylla kraven i lagstiftning, allmänna råd och tillämpningsföreskrifter.
• Tydliggöra samt kommunicera ansvar och befogenheter.
• Utreda tillbud och förebygga att dessa återupprepas.
• Årligen, som en del av verksamhetsplaneringen, kartlägga, upprätta, genomföra och följa upp 

handlingsplaner för åtgärder.
• Samtliga nya hyreskontrakt avseende lokaler ska innehålla en gränsdragningslista för brandskydd.
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Krisberedskap
En kris är en händelse som inte kan hanteras med normala resurser inom den vanliga organisationen, 
utan kräver samordnade åtgärder. Ett aktuellt exempel är Ale kommuns arbete under coronapandemin.

Med krisberedskap avses förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer, genom utbild-
ning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, 
under och efter en kris.

Området krisberedskap är reglerat i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Kommunens beredskap, motståndskraft och krisledningsförmåga vid samhällsstörningar samt vid 
inre och yttre hot ska öka genom central samordning och samverkan med civilsamhället, kommuner, 
regioner, länsstyrelsen och andra myndigheter samt organisationer.

Ale kommun har en plan för ledning och kommunikation för att hantera extraordinära händelser 
och andra oönskade händelser som kräver krisledning.

Inom det geografiska områdesansvaret samverkar kommunen med olika aktörer kring såväl före-
byggande åtgärder som hanteringen av uppkomna kriser.

Mål för krisberedskapsarbetet
• Kommunen ska planera och genomföra åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva 

samhällsviktig verksamhet. Utgångspunkten är kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
• Arbetet med kommunens krisberedskap sker inom kommunens olika verksamhetsområden där 

respektive nämnd ansvarar för sitt krisberedskap.
• Sektorer ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och samverkas med säkerhetsorganisationen.

Civilt försvar samt säkerhetsskydd
Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra 
till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp. Det civila försvaret är en del av det nya totalför-
svaret. Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft.

Den återupptagna planeringen för det civila försvaret baseras på krisberedskapsarbetet och lagen 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). Utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid också 
ska ge en grundläggande förmåga att hantera krigssituationer.
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Kommunerna har ansvar för många olika samhällsviktiga verksamheter som måste fungera i kris 
och vid höjd beredskap. Det verksamhetsansvar som gäller under normala förhållanden och i kris-
situationer gäller också då regeringen beslutar om höjd beredskap, det vill säga den som har ett 
ansvar för en verksamhet i fred ska behålla det i krig om verksamheten ska upprätthållas då. Kom-
munen behåller sitt lagstadgade ansvar även vid höjd beredskap.

Kommunen ska enligt lagen om totalförsvar och höjd beredskap planera sin verksamhet för att 
fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret vilket bland annat inkluderar inriktning av verksam-
heten, tjänstgöring för personal med mera. Internt skydds- och säkerhetsarbete inkluderar även 
säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddslagen reglerarar arbetet med säkerhetsskyddsfrågorna som bland 
annat omfattar skydd mot spioneri, sabotage och terrorism och skydd av sekretessbelagda upp-
gifter som rör rikets säkerhet.

Enligt säkerhetsskyddsförordningen ska kommunen ha en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll 
över säkerhetsskyddet. Vidare ska kommunen enligt förordningen undersöka vilka uppgifter i verk-
samheten som ska hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som kräver 
ett säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism.
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Mål för civila försvaret samt säkerhetskydd
• Kommunen ska påbörja planeringen för verksamhet under höjd beredskap för att på sikt fullgöra 

sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krig.
• Insatser ska vidtas för kompetenshöjning gällande totalförsvar, stärkt säkerhetsskydd samt planer 

för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.
• Kommunen ska vidta kompetenshöjande insatser rörande totalförsvaret bland nyckelpersoner 

inom kommunen.
• Kommunen ska stärka sitt säkerhetsskydd samt påbörja beredskapsplanering för att kunna bedriva 

verksamhet under höjd beredskap.
• Kommunen ska utforma en organisation för den verksamhet som ska bedrivas under höjd 

beredskap samt att planera för personalförsörjning av denna organisation genom krigsplacering.

Informationssäkerhet
Regeringen har på nationell nivå tagit fram en strategi för samhällets informations- och cyber- 
säkerhet (Skr. 2016:213).

Målsättningen är bland annat att höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället samt skapa 
långsiktiga förutsättningar att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet Strategin ställer 
även krav på kommuner ska ha kännedom om hot och risker, ta ansvar för sin informationssäkerhet 
samt bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Informationssäkerhet kan ses som en 
uppsättning administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att bevara informationens konfiden-
tialitet, riktighet och tillgänglighet:

• Konfidentialitet betyder att informationen är tillgänglig endast för de personer som har 
behörighet ta del av den.

• Riktighet betyder att innehållet i informationen ska vara korrekt och inte kunna förändras av 
obehöriga.

• Tillgänglighet betyder att informationen ska vara nåbar när den behövs

Spårbarhet innebär att informationen ska kunna spåras bakåt i tid eller hantering likaså 
framåt i tid samt hantering.

Arbetet med informationssäkerhet behöver utvecklas och struktureras bättre inom Ale kommun 
för att nå upp till de nationella kraven. Ale kommun har infört Förvaltningsmodell IT som 
bland annat innebär tydliggjorda mandat och ansvar. Målsättning bör vara att Kansli och säker-
hetsavdelningen har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten och tillsammans med 
IT-avdelningen driver utvecklingen.
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– Trygghet och säkerhet –

Mål för informationssäkerhet
• Enhetliga och kontinuerliga strukturer samt förvaltningsövergripande processer skapas med syf-

te att stötta respektive objektsägare i arbetet med informationssäkerhet
• Utifrån metodstödet framtaget av Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) utveckla 

kommunens arbete med informationssäkerhet så att kraven inom spårbarhet, riktighet, tillgäng-
lighet samt konfidentialitet uppfylls.
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– Trygghet och säkerhet –
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Kommunchef Maria Reinholdsson
E-post: maria.reinholdsson@ale.se

Kommunstyrelsen

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Alebyggen

Vid ägarsamråd 22 oktober 2019 lyftes behov av att se över ägardirektiv för Alebyggen.
Uppdraget var att ha ett utkast inför sommaren 2020. Vid möte i mars 2020 diskuterades även
behov av revidering av bolagsordning. Mötet i maj 2020 ställdes in med anled ning av
pågående pandemi. Utkast till styrdokument har diskuterats i KSau samt tillsammans med
Alebyggens VD och representanter för styrelsen. Under dialogerna har frågan kring antalet
styrelseledamöter diskuterats samt arvodering av ledamöter uppkommit.

Revideringen avser att hantera de förändringar som tillkommit i kommunallagen samt kraven
på koncernredovisning. Utöver revidering av styrdokument behövs överenskommelser om
samarbetsformer mellan Alebyggen, Sericenämnden/sektor och
Samhällsbyggnadsnämnden/sektorn samt avtal som reglerar relationen mellan bolaget och
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd för att reglera hanteringen av bostadsförsörjning för
individer och familjer som står utanför ordinarie bostadsmarkand samt de som berörs av lag
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning
och ägardirektiv för Alebyggen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen tillsammans med
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram ett gemensamt avtal som reglerar
ansvar och regelverk rörande bostadsförsörjning för personer utanför ordinarie bostadsmarknad,
berörda av lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt
regler för hantering av bostadsanpassning.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen, Servicenämnden
och Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skriva överenskommelser kring samarbetsformer.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att att inför kommande
mandatperiod ser över antalet styrelseledamöter och ersättare samt hantera arvodering av
styrelseledamöter i kommunens arvodesbestämmelser.

Maria Reinholdsson
Kommunchef
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Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-11-18

· Bolagsordning för Alebyggen

· Ägardirektiv för Alebyggen

· Ägardirektiv 2018 och bolagsordning 2011

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Alebyggen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Bakgrund

Vid ägarsamråd mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter för Alebyggens
styrelse i oktober 2019 identifierades behov av revidering av ägardirektiv. Vid senare
ägarsamråd i mars 2020 konstateras att även bolagsordningen bör ses över i samma
sammanhang.

Samråd/samverkan

Underlag till bolagsordning och ägardirektiv har arbetats fram av kommunchef i samråd med
ekonomichef. Utkast har överlämnats till VD för Alebyggen. Dokumenten har sedan hanterats
vid ägarsamråd mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagets styrelserepresentanter.
Bolaget har lyft upp frågor kring avkastningskrav samt antal styrelseledamöter.

Remissyttrande

Ärendet har inte remitterats under handläggning

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Förändringarna har ingen ekonomisk påverkan.

Barnperspektivet

Uppdraget att arbeta fram avtal rörande ansvar och regelverk för hushåll utanför ordinarie
bostasmarknad samt de som avses i lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning berör i viss utsträckning barn. Möjligheten att undvika bostadslöshet
samt vräkningar av barnfamiljer har en stark påverkan på barns möjligheter till ett tryggt liv.

Miljöperspektivet

Förändringarna berör inte miljöperspektivet.

Funktionshinderperspektivet
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Uppdraget att arbeta fram ett avtal rörande ansvar och regelverk för hushåll utanför ordinarie
bostadsmarknad samt arbetet med regelverk kring bostadsanpassning gynnar personer med
funktionsvariationer avseende deras möjligheter till bostad inom ordinarie bostadsmarknad.

Förvaltningens bedömning och motivering

Förändringarna i bolagsordning och ägardirektiv hanterar de förändringar som under de senaste
åren tillkommit i kommunallagen samt ändrade krav på koncernredovisning. I övrigt uppfyller
dokumenten de ramar som Sveriges kommuner och regioner samt Sveriges allmännytta
(tidigare SABO) tillsamans arbetat fram.

Uppdragen riktade till bolaget samt nämnderna för Service, Omsorg och arbetsmarknad samt
Samhällsbyggnad syftar till att formalisera sturkturer som ger förutsättningar för en socialt och
ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

I ägardialogerna har frågan kring antal styrelsemedlemmar samt arvodering av dessa kommit
upp. Styrelsen behöver spegla det demokratiska läget och samtidigt vara agil i affärsmässiga
lägen vilket gör att antalet ledamöter har påverkan ur två olika perspektiv. Avseende arvodering
så bör Ale kommun som koncern ha en tydlig och transparent hållning kring ersättningar och
förmåner.
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BOLAGSORDNING I AB ALEBYGGEN

§ 1
Firma Bolagets firma är aktiebolaget Alebyggen.

§ 2
Säte Bolagets styrelse har sitt säte i Ale kommun, Västra Götalands län.

§ 3
Föremål för
bolagets
verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet:
att inom Ale kommun förvärva och äga fastigheter för att därpå uppföra
och/eller förvalta bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar.

att bedriva bostadsanknuten offentlig eller kommersiell verksamhet.

att i egen regi eller i samverkan med andra rörelse- och näringsidkare
bedriva exploateringsverksamhet, uppföra och förvalta fastigheter
för kontor, handel, industri och annan kommersiell eller offentlig
verksamhet samt uppföra och försälja småhus.

§ 4
Ändamål med
bolagets
verksamhet

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att främja kommunens behov
av bostäder, service och andra kollektiva anordningar.

§ 5
Aktiekapital

§ 6
Antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000
kronor

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.

Aktiebreven ska ställas till viss man.

§ 7
Styrelse Bolagets styrelse skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika

många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ale kommun för tiden från den
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommun-
fullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöter ordförande och vice
ordförande.

Ersättare har närvaro och yttranderätt på styrelsens sammanträden och
inträder som beslutande vid ordinarie ledamots frånvaro, enligt den
turordning som beslutas av Ale kommunfullmäktige.
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§ 7 forts…. Styrelsen äger rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars
befogenheter skall regleras i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 3 §
aktiebolagslagen.

§ 8
Verkställande
direktör

Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

§ 9
Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer två i förening

som styrelsen därtill bemyndigar.

§ 10
Räkenskapsår Bolagets räkenskaper skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 11
Revisorer För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,

bolagets årsredovisning samt räkenskaper utses en revisor jämte en
suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller, med undantag av
ikraftträdandebestämmelserna till SFS 1998:760, till slutet av den ordinarie
bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12
Lekmanna-
revisor

För samma mandattid som för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige
utse två lekmannarevisorer

§ 13
Kallelse till
bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast 4 veckor och senast 2
veckor före stämman.

§ 14
Ärenden på
ordinarie
bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och fastställande av röstlängd.
4. Val av två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna-

revisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om

 Fastställande av resultat- och balansräkning.

 Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.

 Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
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§ 14 forts….. 9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor
10. Val av 1 st revisor och 1 st suppleant.
11. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt

aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§15
Bolags-
stämmans
kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman
Bildande av bolag

§ 16
Öppen
bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall vara offentlig och samtliga ledamöter i Ale
kommunfullmäktige som närvarar vid bolagsstämman har rätt att ställa
frågor i anslutning till verksamhet och årsredovisning.

§ 17
Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Ale kommun och kommunens revisorer äger rätt att när

som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet i den mån hinder ej möter på
grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18
Fullmäktiges
yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ale kommun möjlighet att ta
ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas.

§ 19
Ändring av
Bolagsordning

Förändringar av bolagsordningen beslutas av kommunfullmäktige i Ale
kommun.

§ 20
Bolagets
upplösning

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ale kommun.

Bolagsordning från 1999
Revideringar 2003

2010
2011



Ägardirektiv för Alebyggen i enlighet med 10 kap 3 § kommunallagen

Detta ägardirektiv avser Alebyggen, (556093-0504), (nedan kallat bolaget) beslutat av
kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xx och fastställt av bolagsstämma xxxx-xx-xx

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Ale kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och
underordnat kommunfullmäktige i Ale kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta
detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv
utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av
bolagsstämma.

Vid rekrytering av VD ska kommunstyrelsens arbetsutskott vara delaktigt.

2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida
dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller
strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion/uppsikt

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med
vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen
den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse- så kallade ägarsamråd.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolaget ska löpande tillsända kommunstyrelsen bolagsstyrelsens protokoll.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande
skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej
bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

.



2 (4)

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen,

Alebyggen är ett viktigt bostadspolitiskt instrument för Ale kommun. Bolaget har
även som uppgift att bidra till en utveckling som ökar Ale kommuns attraktionskraft.

Bolagets bostadsbestånd utgör bas för kommunens utbud av hyresrätter där
bostadssökande kan erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning.

Bostadsutbudet ska vara attraktivt och varierat samt ha en konkurrenskraftig
hyressättning ur lokalt och regionalt perspektiv. Alebyggen ska bidra till att varierade
bostadsformer finns tillgängliga inom kommunen.

Bolaget har som uppdrag att arbeta med att ta ett socialt ansvar och verka trygghet,
inkludering och social sammanhållning.

Bolaget ska bedrivas med långsiktigt ekonomisk, ekologiskt och socialt
hållbarhetsperspektiv.

Bolaget ska bidra till bostadsförsörjning för personer som står utanför ordinarie
bostadsmarknad i samarbete med Ale kommuns övriga verksamheter.

Bolaget ska överväga ombildande av hyresrätt till bostadsrätt för att främja ett varierat
bostadsutbud och frigöra kapital för nybyggnation och underhåll.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En
fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan
fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Bolaget ska verka med utgångspunkt från Ale kommuns vision och strategiska planer.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till
lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolags-
ordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram
för verksamheten.
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Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden
som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina
iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolagets verksamhet skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att
bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Med hänsyn tagen
till de offentligrättsliga merkostnader som åligger bolaget skall bolagets långsiktiga
direktavkastning uppgå till 4,0 % av fastighetsvärdet.

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på lägst 30 procent

Med iakttagande av de begränsningsregler som följer av lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag ska bolaget till kommunen årligen lämna utdelning
motsvarande verksamhetsårets genomsnittliga statslåneränta under föregående
räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet räknat på det kapital om 9,5 mkr som
ägaren skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Värdeöverföringarna får dock inte
överstiga hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Borgensavgift skall erläggas på av bolaget upptagna lån med kommunal borgen.
Borgensavgiften skall fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med
kommunens fastställande av kommande års budgetram.

Borgensavgift skall erläggas på av bolaget upptagna lån med kommunal borgen.
Borgensavgiften skall fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med
kommunens fastställande av kommande års budgetram.

De skrivningar som finns i Ale kommuns budget och verksamhetsplan gäller även
bolaget i tillämpliga delar.

11. Information och ägardialog

Bolagets verksamhet ska utgå ifrån kommunens vision, övergripande mål och
strategisk inriktning.

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Kommunstyrelserna ska snarast ta del av

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll från styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor.

Bolagets presidium och VD i bolaget ska delta vid möte med företrädare för
kommunen minst 2 gång per år (ägardialog).
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12. Budget och affärsplan/verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med strategiska mål för de närmaste tre
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår samt en plan för
efterföljande 3 år infattande resultat- och balansräkning, kassaflöde samt
investeringsplaner samt kommande behov av upplåning.

I planen ska redovisas hur bolaget förhåller sig till kommunens budget och
verksamhetsplan med strategiska mål.

Fastställd affärsplan/verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen snarast
efter beslut senast inför årets sista kommunfullmäktige.

13. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597)
om kommunal bokföring och redovisning. Bolaget ska upprätta avstämt delårsbokslut
per den 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Boksluten ska lämnas till
kommunen som underlag för sammanställd redovisning för hela Ale kommuns
kommunkoncern enligt de inlämningstider som krävs utifrån kommunfullmäktiges
årsplanering.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

14. Ersättare/suppleant

Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har
närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Ersättare som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt
som ledamot.

15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Ale kommuns gällande taxan för utlämnande av
allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Ale kommuns arkivreglemente ska gälla för bolaget i tillämpliga delar.

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen inför koncernbokslut, dock senast före utgången av juni månad,
hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om
bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på
bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid
tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

Reviderat 2015

2018
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Ägardirektiv för Alebyggen 2018

Bolagets verksamhet skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att bolaget alltid skall
utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Med hänsyn tagen till de offentligrättsliga
merkostnader som åligger bolaget skall bolagets långsiktiga direktavkastning uppgå till 4,0 % av
fastighetsvärdet.

Ale kommuns bostadsföretag, AB Alebyggen, är ett viktigt bostadspolitiskt instrument. Ales totala
attraktionskraft som boendekommun är tillsammans med bolagets egen förmåga att erbjuda attraktiva
bostäder direkt avgörande för efterfrågan på Alebyggens bostäder och därmed också för bolagets
ekonomi. Härvid skall följande punkter prioriteras:

• Verka med utgångspunkt i kommunens vision och strategiska planer
• Producera minst 50 nya lägenheter per år mätt över en flerårsperiod, kommunen kommer att

stödja denna process genom markanvisningar i prioriterade områden
• Fokusera på utvecklingen av centralorterna, Älvängen och Nödinge till attraktiva småstäder
• Skapa ett integrerat boende så att alla som verkar i ett område också har råd att bo där. Detta

innebär att det skall finnas både billiga och dyra lägenheter i samma område. Arbeta skall också
bedrivas så att olika upplåtelseformer blandas inom respektive område

• Arbeta med utveckling så att hänsyn tas till både befintliga hyresgäster i ett område samtidigt
som nya behov tillgodoses

• Arbeta med kontinuerligt underhåll så att underhållsskuld ej byggs upp
• Aktivt arbeta med värdering och försäljning av fastigheter för att skapa utrymme för framtida

satsningar
• Vara långsiktiga vilket innebär att möjligheten att bygga när det är billigare baserat på

lågkonjunktur tas tillvara

Bolagets bostadsbestånd utgör en bas för kommunens utbud av hyresrätter dit bostadssökande kan
erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning. Grundläggande krav avseende
ekonomiska förhållanden och bostadssociala beteenden ska dock uppfyllas. Bostadsutbudet ska vara
attraktivt och varierat och hyressättningen konkurrenskraftig i ett lokalt och regionalt perspektiv.

Bolaget ska ta ett tydligt socialt ansvar och arbeta med trivsel, trygghet och sammanhållning. Bolaget
har till uppgift att noga följa utvecklingen när det gäller de allmänna förutsättningarna för
bostadsbyggande och bygga hyreslägenheter eller övriga former av boenden när de ekonomiska
förutsättningarna är realistiska. Bolaget ska överväga ombildande av hyresrätt till bostadsrätt för att
främja ett varierat bostadsutbud och frigöra kapital för nybyggnation och underhåll.
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Bolaget äger rätt att köpa och sälja fastigheter. Bolaget har också till uppgift att bidra till att en sådan
positiv utveckling erhålls att kommunens totala attraktionskraft ökar jämfört med idag. Bolaget har
även till uppgift att engagera sig i kommunens näringslivsutveckling och enligt affärsmässiga principer
vidta åtgärder som annars inte kommer till stånd.

Bolaget skall ha höga ambitioner och vara en föregångare när det gäller miljöåtgärder i befintligt
bostadsbestånd och när det gäller miljöeffektiv nybyggnad.

Kommunfullmäktige är att anse som bolagets ägare. Enligt 3 kap 17-18 §§ kommunallagen fastställer
kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser samtliga styrelseledamöter. Vidare
ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut i verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas. Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagets styrelse som bär ansvaret för
att dessa frågor förs till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår huruvida en
fråga är av sådan beskaffenhet att ägarens ställningstagande skall inhämtas, ska den underställas ägaren
för sådant ställningstagande.

Kommunfullmäktige har rätt att närvara vid årsstämma samt har rätt att, inom ramen för den
upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och VD, ställa frågor.

Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen ett ansvar för att fortlöpande följa verksamheten. Detta
innebär att kommunstyrelsen även ska ha en överblick och kontroll över bolagets verksamhet, den s.k.
uppsiktsplikten.

Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i bolaget. Lekmannarevisorerna ska årligen lämna
granskningsrapport till bolagsstämman.

Bolaget ska kontinuerligt hålla ägaren informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av
större vikt. Detta sker vid regelbundna ägarsamråd mellan kommunledning och bolagsledning samt på
endera partens initiativ vid behov.

Bolaget ska särskilt beakta av kommunfullmäktige fattade beslut beträffande internbank och
finanspolicy och givna direktiv beträffande borgen och ekonomi- och finansieringskreditiv. Hur
bolaget verkar i enlighet med kommunens styrdokument och beslut ska framgå av bolagets
verksamhetsplan/affärsplan.
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Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom styrelsen och dels
mellan styrelse och verkställande direktör. Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen
ska minst omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess
arbetsformer fungerar och om den internt är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.

Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig och inrymmer 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.
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BOLAGSORDNING I AB ALEBYGGEN

§ 1
Firma Bolagets firma är aktiebolaget Alebyggen.

§ 2
Säte Bolagets styrelse har sitt säte i Ale kommun, Västra Götalands län.

§ 3
Föremål för
bolagets
verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet:
att inom Ale kommun förvärva och äga fastigheter för att därpå uppföra
och/eller förvalta bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar.

att bedriva bostadsanknuten offentlig eller kommersiell verksamhet.

att i egen regi eller i samverkan med andra rörelse- och näringsidkare
bedriva exploateringsverksamhet, uppföra och förvalta fastigheter
för kontor, handel, industri och annan kommersiell eller offentlig
verksamhet samt uppföra och försälja småhus.

§ 4
Ändamål med
bolagets
verksamhet

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att främja kommunens behov
av bostäder, service och andra kollektiva anordningar.

§ 5a
Aktiekapital

§ 5b
Antal aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000
kronor

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000.

Aktiebreven skall ställas till viss man.

§ 6
Styrelse Bolagets styrelse skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika

många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ale kommun för tiden från den
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommun-
fullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöter ordförande och vice
ordförande.

Suppleanter har närvaro och yttranderätt på styrelsens sammanträden och
inträder som beslutande vid ordinarie ledamots frånvaro, partivis enligt den
turordning som beslutas av Ale kommunfullmäktige.

§ 6 forts…. Styrelsen äger rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars
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befogenheter skall regleras i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 3 §
aktiebolagslagen.

§ 7
Verkställande
direktör

Bolaget skall ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

§ 8
Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer två i förening

som styrelsen därtill bemyndigar.

§ 9
Räkenskapsår Bolagets räkenskaper skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 10
Revisorer För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,

bolagets årsredovisning samt räkenskaper utses en revisor jämte en
suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller, med undantag av
ikraftträdandebestämmelserna till SFS 1998:760, till slutet av den ordinarie
bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11
Lekmanna-
revisor

För samma mandattid som för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige
utse två lekmannarevisorer

§ 12
Kallelse till
bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast 4 veckor och senast 2
veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämman skall avsändas med brev
på posten till varje aktieägare.

§ 13
Ärenden på
ordinarie
bolagsstämma

§ 13 forts…..

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och fastställande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna-

revisorernas granskningsrapport.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande

direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor
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11. Val av 1 st revisor och 1 st suppleant.
12. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt

aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14
Öppen
bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall vara offentlig och samtliga ledamöter i Ale
kommunfullmäktige som närvarar vid bolagsstämman har rätt att ställa
frågor i anslutning till verksamhet och årsredovisning.

§ 15
Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Ale kommun och kommunens revisorer äger rätt att när

som helst taga del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet i den mån hinder ej möter på
grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16
Fullmäktiges
yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Ale kommun möjlighet att ta
ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas.

§ 17
Ändring av
Bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
kommunfullmäktige i Ale kommun.

§ 18
Bolagets
upplösning

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar utöver tillskjutet
aktiekapital tillfalla Ale kommun att användas till främjande av
bostadsförsöjningen i kommunen.
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Sektor kommunstyrelsen
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Datum: 2020-10-20

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Ekonomichef Ken Gunnesson
E-post: ken.gunnesson@ale.se

Kommunstyrelsen

Borgensbehov Alebyggen 2021

AB Alebyggen hemställer om kommunal borgensram för år 2021 med 955.000.000 kr. Ansökan
omfattar produktion av 78 lägenheter på Änggatan i Älvängen, produktion av 116 lägenheter på
Folketshusvägen i Nol, renovering av 35 lägenheter på Mossvägen 1 i Nol. I övrigt genomförs
renovering av 38 lägenheter på Södra Klöverstigen i Nödinge samt produktionsstart av 40
lägenheter i Älvängen på Myternas väg.

Reinvestering i miljonprogrammet på Folketshusvägen, Mossvägen samt Klöverstigen innebär
primärt stamrenoveringar med nya våtrum samt övriga huskroppsspecifika åtgärder. Diverse
reinvesteringsprojekt beaktar att en utökad takt inom nämnda områden kan vara möjlig under
året.

Slutligen erfordras ett borgensutrymme som medger en likviditetsmarginal som kan komma att
utnyttjas i samband med låneomläggningar och större underhållsprojekt.

Borgensbehovet för 2021 redovisas enligt följande:

Kronor
Alebyggens beräknade låneskuld 2020-12-31 efter årlig amortering600.000.000
Änggatan, Älvängen - nyproduktion 60.000.000
Folketshus/Mossvägen/Klöverstigen - reinvestering 80.000.000
Folketshusvägen - Nyproduktion 115.000.000
Myternas väg, Älvängen 40 lgh produktionsstart 30.000.000
Diverse reinvesteringsobjekt 50.000.000
Erforderlig likviditetsmarginal 20.000.000
AB Alebyggens hemställan om borgensram för 2021 955.000.000

Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är angelägna
för kommunens utveckling bedömer förvaltningen att borgensansökan kan bifallas.
Borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial till kommunen.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut 2019-12-16, § 204 och
tecknar kommunal borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå
borgen för AB Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för
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allmänna ändamål upp till ett högsta lånebelopp om 955.000.000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av vice
ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, dennes
ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar inom angiven ram.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-10-20

· Borgensbehov 2021 från AB Alebyggen

· Kommunfullmäktiges beslut § 204 2019-12-16

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Ekonomichef

För kännedom
AB Alebyggen

Bakgrund

AB Alebyggen hemställer om kommunal borgensram för år 2021 med 955.000.000 kr. Ansökan
omfattar produktion av 78 lägenheter på Änggatan i Älvängen, produktion av 116 lägenheter på
Folketshusvägen i Nol, renovering av 35 lägenheter på Mossvägen 1 i Nol. I övrigt genomförs
renovering av 38 lägenheter på Södra Klöverstigen i Nödinge samt produktionsstart av 40
lägenheter i Älvängen på Myternas väg.

Förvaltningens bedömning och motivering

Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är angelägna
för kommunens utveckling bedömer förvaltningen att borgensansökan kan bifallas.
Borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial till kommunen.
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Ale kommun

Ken Gunnesson, ekonomichef

449 80 Alafors

AB Alebyggens borgensbehov 2021

Ansokaninfér 2021 omfattar produktion av 78 lagenheter pa Anggatan i Alvangen,

produktion av 116 lagenheter pa Folketshusvagen i Nol, renovering av 35 lagenheter

pa Mossvageni Nol etappvis samt nybyggnation av 29 lagenheter pa Mossvagen 1. I

Svrigt genomfors renovering av 38 lagenheter pa Sddra Kléverstigen i Nédinge samt

planeras for produktionsstart av 40 lagenheter i Alvangen pa Myternasvag.

Reinvestering i miljonprogrammen pa Folketshus-, Mossvagen samtKliverstigen

innebar stamrenoveringar med nya vatrum samt dSvriga huskroppsspecifika atgarder.

Diverse reinvesteringsprojekt beaktar att en utékad takt inom namnda omraden kan

vara mojlig under aret.

Hansynhartagits till produktionsplan och vilket belopp som kan kommaatt

upparbetas under 2021.

Slutligen erfordras ett borgensutrymme som medgeren likviditetsmarginal som kan

kommaatt utnyttjas i samband med laneomlaggningar och stérre underhallsprojekt.

Alebyggensberaknade laneskuld 2020-12-31

efter arlig amortering kronor 600.000.000

Anggatan, Alvangen- nyproduktion kronor 60.000.000

Folketshus/Mossvagen/ Kléverstigen — reinvestering kronor 80.000.000

Folketshus — nyproduktion kronor 115.000.000

Myternas vag, Alvangen 40 Igh produktionsstart kronor 30.000.000

Diverse reinvesteringsprojekt kronor 50.000.000

Erforderlig likviditetsmarginal kronor __20.000.000

Borgensbehov 2021 kronor 955.000.000

Alebyggen hemstaller om kommunal borgensram fér 2021 med 955.000.000

kronor.

2020-10-06

AB Alebyggen

Johan Redlund VD
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-12-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 204 Dnr KS.2019.227

Borgensbehov Alebyggen 2020

Ärendet

AB Alebyggen hemställer om kommunal borgensram för år 2020 med
886.450.000 kr. Ansökan omfattar beräknad produktionsstart i Älvängen för
uppemot 78 lägenheter på Änggatan, produktionsstart av 58 lägenheter i Nol på
Folketshusvägen, renovering av lägenheter på Mossvägen i Nol etappvis,
renovering av 38 lägenheter på Södra Klöverstigen i Nödinge samt färdigställande
av 22 lägenheter vid Prästgården i Skepplanda samt dess huvudbyggnad och
produktionsstart av 40 lägenheter i Älvängen Myternas väg.

Reinvestering i miljonprogrammet på Folketshusvägen, Mossvägen samt
Klöverstigen innebär primärt stamrenoveringar med nya våtrum. Diverse
förtätningsprojekt. Den beräknade upplåningen avser dels markförvärv, dels
projektplanering och byggstart men även slutfaser av nyproduktion i Skepplanda.

Hänsyn har tagits till produktionsplan och vilket belopp som kan komma att
upparbetas under 2020.

Slutligen erfordras ett borgensutrymme som medger en likviditetsmarginal som
kan komma att utnyttjas i samband med låneomläggningar och större
underhållsprojekt.

Borgensbehovet för 2020 redovisas enligt följande:

Kronor
Alebyggens beräknade låneskuld 2019-12-31 efter årlig amortering 512.235.000
Änggatan, Älvängen -produktionsstart 100.000.000
Prästgården, Skepplanda - avslutningsfas 1 7.000.000
Prästgården, Skepplanda - etapp 2 10.000.000
Folketshus/Mossvägen/Klöverstigen - reinvestering 67.215.000
Folketshusvägen - Nyproduktion 90.000.000
Myternas väg, Älvängen 40 lgh produktionsstart 30.000.000
Diverse reinvesteringsobjekt 50.000.000
Erforderlig likviditetsmarginal 20.000.000
AB Alebyggens hemställan om borgensram för 2020 886.450.000

Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade
åtgärderna är angelägna för kommunens utveckling bedömer förvaltningen att
borgensansökan kan bifallas.
Borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial till
kommunen.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-12-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2019-10-22

· Borgensbehov 2020 från AB Alebyggen

· Kommunstyrelsens beslut § 192 2019-12-03

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut 2017-11-20,
§162 och tecknar kommunal borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10
år.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen
skuld ingå borgen för AB Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för
bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål upp till ett högsta lånebelopp
om 886.450.000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta
lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för
denne, av vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall
för denne, dennes ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande
underteckna erforderliga lånehandlingar inom angiven ram.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2017-11-20, §162 och tecknar kommunal
borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB
Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för
allmänna ändamål upp till ett högsta lånebelopp om 886.450.000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

___



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-12-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

AB Alebyggen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SOU.2020.377
Datum: 2020-10-07 2020-10-08

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utvecklingsstrateg Joachim Wever
E-post: joachim.wever@ale.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning intern kontroll 2020 per DB2

De brister som främst noterats vid uppföljningen av Ale kommuns interna kontroll 2019 har
åtgärdats. Uppföljande kontroller i intern kontrollplanen 2020 har genomförts och ett antal
mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera
risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa utbildningsinsatser har blivit
fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen.

Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern kontroll.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förslaget och
godkänna uppföljningen av intern kontroll 2020.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef Strategi och uppföljning

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, Uppföljning intern kontroll 2020 per DB2

· Uppföljningsplan intern kontroll 2020 Kultur och fritidsnämnd

· Uppföljningsplan intern kontroll 2020 Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd

· Uppföljningsplan intern kontroll 2020 Samhällsbyggnadsnämnd

· Uppföljningsplan intern kontroll2020 Servicenämnd

· Uppföljningsplan intern kontroll 2020 Överförmyndarnämnd

· Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 Kommunstyrelsen 2020-10-07

· Uppföljning Checklista utifrån skollagen (Utbildningsnämnden)

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Utvecklingsledare kvalitet

För kännedom

Kommunchef
Avdelningschef Strategi och uppföljning
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Bakgrund

Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt kommunens policy för intern kontroll ska nämnderna 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.

Risk- och väsentlighetsanalyser har gjorts utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet
med syfte att identifiera och prioritera områden i intern kontrollplanen för år 2020. När riskerna
identifierats gjordes en riskvärdering. Nämndernas planer innehöll de riskområden som
bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade. I uppföljningen redovisas årets
arbete med internkontroll per delårsbokslut 2.

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 bland annat att utforma, granska och revidera riktlinjer och bestämmelser för god
intern kontroll.

Kommunstyrelsen

I sektor KS har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera riskerna genomförts. Utbildningsinsatser i ärendehantering har delvis blivit fördröjda
på grund av covid-19 men kommer att genomföras under hösten 2020.

Riskerna som prioriterades i årets intern kontrollplan anses vara lägre nu än vad som bedömdes
vid riskanalysen i december 2019.

Överförmyndarnämnd

Utifrån genomförd intern kontroll bedöms god ordning föreligga och processer och rutiner
åtföljs. Ansvariga tjänstepersoner arbetar löpande med att förbättra befintliga rutiner.

Vid uppföljande kontroller som genomfördes i augusti var akterna i god ordning och inga
avvikelser noterades.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Av de identifierade riskerna inför 2020 bedömdes endast en ha ett högt riskvärde medan
resterande fyra bedömdes ha ett riskvärde på medelnivå. Uppföljningen av risker och åtgärder
visar på att dessa pågår med mindre avvikelser eller förseningar till följd av att verksamheten
varit tvungen att prioritera arbetet utifrån covid-19.

Kultur och fritidsnämnd

Arbetet med intern kontrollen 2020 har på grund av den rådande samhällssituationen inte
kunnat löpa på som sektorn planerat. Planerade utbildningsinsatser har fått skjutas på framtiden
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med förhoppningen att kunna genomföras under hösten. I avvaktan på kommungemensamma
processer har inte sektorn kunnat färdigställa vissa processer som revidering av
dokumenthanteringsplaner. Framtagande av rutiner har emellertid genomförts.

Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med de områden som
riskbedömts i intern kontrollplanen för 2020. De risker som prioriterades i årets intern
kontrollplan anses dock vara lägre nu än vad som bedömdes vid riskanalysen i början av året.

Servicenämnd

Arbetet med servicenämndens intern kontrollplan pågår och uppdateras kontinuerligt. Då
servicenämnden bildades var vissa dokument inte på plats vilket bidragit till behov av
revidering och uppdatering. Delar av risker som bedömts tidigare är åtgärdade. Stora
förbättringar har skett under 2020 med tydliga rutiner och arbetssätt som har implementerats.

Utbildningsnämnd

Under förra året påbörjades ett nytt arbetssätt avseende arbetet med intern kontroll i sektor
utbildning. Syftet med förändringen var att ge bättre förutsättningar för huvudmannen att följa
arbetet med intern kontroll genom att sektorn kontinuerligt under året gör nedslag i intern
kontrollplanen och löpande informera nämnden om det pågående arbete.

I samband med delårsbokslut 2 följde sektorn upp checklistan utifrån skollagen som är en viktig
del i nämndens intern kontroll. Nämnden kommer att följa upp intern kontrollplanen i sin helhet
vid årsskiftet.

Sektorn uppfyller de allra flesta delar väl. Inom ett flertal områden har förbättringar gjorts sen
föregående år. Områden som då gulmarkerats är nu gröna. Det finns dock några områden där
åtgärder krävs. Först och främst klagomålshantering där både rutiner och information till
vårdnadshavare behöver förbättras. En ny rutin för klagomålshantering har tagits fram och
beslutades våren 2019. Inför implementeringen har dock framkommit att rutinen behöver
utvecklas och förbättras för att bättre knytas ihop med det systematiska kvalitetsarbetet, både på
enhets-, verksamhets- och sektornivå. Ett omtag görs under hösten 2020 och kommer därefter
implementeras och vara klar inför vårterminen 2021.

Ytterligare ett område som behöver förbättras är gemensamma rutiner kring kränkningsanmälan
och uppföljning i det nya verktyget LISA. Sektorn utformar gemensamma tydliga rutiner för
verktyget LISA som ska vara klart och implementerat under hösten 2020.

Samhällsbyggnadsnämnd

Uppföljande kontroller har genomförts i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens interna
kontrollplan och en mindre avvikelse upptäcktes. Alla åtgärder som syftar till att minska
sannolikheten att en risk inträffar pågår enligt plan med undantag av arbetet med
kompetensförsörjningsplaner som har fördröjts men kommer att genomföras under hösten.

Sektorn ser ett behov att få till intern kontrollprocessen med tillhörande uppföljning så att den
blir en del av verksamheten och kontrollmoment och åtgärder utförs mer löpande än tidigare.
Systematiseringen har förenklats och skapar bra förutsättningar för att lyckas.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet

Barnperspektivet påverkas inte.

Miljöperspektivet

Miljöperspektivet påverkas inte.

Funktionshinderperspektivet

Funktionshinderperspektivet påverkas inte.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Styrdokument som reglerar kommunens arbete med intern kontroll:

Policy för intern kontroll Ale kommun
Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun

Förvaltningens bedömning och motivering

De brister som främst noterats vid uppföljningen av Ale kommuns interna kontroll 2019 har
åtgärdats. Uppföljande kontroller i intern kontrollplanen 2020 har genomförts och ett antal
mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera
risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa utbildningsinsatser har blivit
fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen.

Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern kontroll.
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1 Inledning 

Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts 
utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i intern-
kontrollplanen för år 2020. När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Planen innehöll de riskområden 
som bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade. I uppföljningen redovisas årets arbete med 
internkontroll. De områden som är röd-markerade vid årets slut flyttas över till kommande års internkontroll-
plan. 

Årets prioriterade risker återfinns inom området regelverk och verksamhet. Kontrollpunkterna som föreslås i 
kultur och fritidsnämnden internkontrollplan är delvis sammankopplade med kommungemensamma processer, 
vilket avser GDPR och arkivering och diarieföring. Vidare ska även delegationsordningen följas upp. 

Arbetet med internkontrollen 2020 har på grund av rådande samhällssituation hittills inte kunnat löpa på som 
sektorn planerat. Planerade utbildningsinsatser har fått skjutas på framtiden med förhoppningen att kunna ge-
nomföras under hösten. I avvaktan på kommungemensamma processer har inte sektorn kunnat färdigställa vissa 
processer som revidering av dokumenthanteringsplaner. Framtagande av rutiner har emellertid genomförts. 
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2 Uppföljning av kontroller 

2.1 Delegeringsordningen 

  Risker Kontrollmoment  

 
Att delegeringsbeslut inte rap-
porteras 

Kontroll av att delegeringsbeslut rapporteras  

 
Att beslut tas på felaktigt sätt 
och på fel nivå 

Kontroll att beslut tas på rätt nivå  

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Inga avvikelser 
Kontroll av att delegeringsbeslut rapporteras 

Kommentar 

Nämnden beslutade om ny delegationsordning i december 2019. Under året har samtal inletts med utvalda handläggare om rapportering av delegat-
ionsbeslut samt att en rutin har tagits fram som under hösten kommer presenteras för nyckelpersoner. 

 Inga avvikelser 
Kontroll att beslut tas på rätt nivå 

Kommentar 

Kontroll genomförs kontinuerligt av nämndsekreterare 

2.2 Registerhantering personuppgifter 

  Risker Kontrollmoment  

 
Bristande kännedom och följ-
samhet till dataskyddsförord-
ningen GDPR 

Följsamhetskontroll till GDPR Vad kontrolleras? 
Följsamheten till de viktigaste komponenterna i 
GDPR följs upp: Loggar, registerförteckning i sy-
stem, behörighetsstruktur, dokumentationskontroll, 
arbetssätt, samt tillsyn av externa aktörer. 
 
Hur sker kontrollen? 
Granskning och stickprov genomförs vid behov men 
minst tre gånger per år. 
 
När utförs kontrollen? 
Vid behov men minst tre gånger per år. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Inom ramen för förvaltningsmodellen och internkon-
trollplanen. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Mindre avvikelser 
Kontroll av följsamhetskontroll till GDPR 

Kommentar 

Arbete med en uppdaterad registerförteckning inom sektorn pågår. Arbetet pågår även inom hela kommunen. 
Kunskapen och medvetenheten om GDPR inom verksamheterna är god, men i det fortsatta arbetet inom området kan fler utbildningsinsatser samord-
nas. 

2.3 Arkivering och diarieföring 

  Risker Kontrollmoment  

 
Bristande kännedom och följ-
samhet till rutiner för diariefö-
ring 

Kontroll och utbildning  

 
Bristande kännedom och följ-
samhet till rutiner för arkivering 

Kontroll och utbildning  
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Bedömning Uppföljande kontroll 

 Mindre avvikelser 
Kontroll att kompetens finns och diarieföring sker 

Kommentar 

Kompetensen inom sektorn är hög. Utbildningsinsats för nyckelpersoner sker under hösten. 

 Mindre avvikelser 
Kontroll och utbildning att dokumenthanteringsplan följs och att arkivering och gallring sker 

Kommentar 

Nämndsekretrare följer och utvecklar arbetet kontinuerligt. Arbetet med att revidera dokumenthanteringsplanerna har påbörjats och en dialog har förts 
med chefer och nyckelpersoner. Sektorn avvaktar en ny arkivredovisning som ska gälla för hela kommunen innan dokumenthanteringsplanerna kan 
färdisdtällas. 
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3 Uppföljning av åtgärder 

3.1 Delegeringsordningen 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Upprättande av rutin samt information av densamma 

Kommentar 

En rutin är framtagen och kommer informeras om under hösten. 

 Ej påbörjad 
Information och utbildning för handläggare påbörjas under hösten 

Kommentar 

Påbörjas under hösten. 

3.2 Registerhantering personuppgifter 

Status Åtgärder 

 Pågående 
med avvikelse 

Kontroll av följsamhetskontroll till GDPR 

Kommentar 

Ett arbete med att uppdatera en registerförteckning för sektorn pågår. 
Samordnare för GDPR i kommunen har under året deltagit på ledningsgruppen med syfte att öka kompetensen i frågan. En utbildningsinsats för nyckel-
personer inom verksamheten kommer ses över och erbjudas. 
 
 

3.3 Arkivering och diarieföring 

Status Åtgärder 

 Pågående 
med avvikelse 

Utbildning i diarieföring 

Kommentar 

Den planerade utbildning för chefer och nyckelpersoner kring diarieföring har blivit framskjuten på grund av rådande samhällssituation. Förhoppningen 
är att utbildningen ska kunna genomföras under hösten. 

 Avslutad 
Utbildning, Information i arkivregler 

Kommentar 

Genomgång av arkivarie på ledningsgrupp är genomförd. 

 Pågående 
med avvikelse 

Kontroll av dokumenthanteringsplaner 

Kommentar 

Revidering av enheternas dokumenthanteringsplaner har påbörjats. 

 Pågående 
med avvikelse 

Utbildning i arkivering 

Kommentar 

Genomgång och utbildning av arkivering för nyckelpersoner sker under hösten. 
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4 Slutsats av uppföljning 

Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med de områden som riskbedömts i in-
ternkontrollplanen för år 2020. De risker som prioriterades i årets intern kontrollplan anses dock vara lägre nu än 
vad som bedömdes vid riskanalysen i början av året. Det finns goda förutsättningar för verksamheten att uppnå 
de interna kontrollerna under året, men genomförandet av dessa påverkas således av den rådande samhällssituat-
ionen. 



 

 

 

 

 

 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Uppföljningsplan intern kon-
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1 Inledning 

Arbetet med intern kontroll utgår från kommunallagen 6 kap 6 § och syftar till att säkerställa att verksamhetens 
processer är ändamålsenliga utifrån fastställda mål. Internkontrollplanen för 2020 innehåller fem prioriterade ris-
ker med tillhörande kontrollmoment, uppföljande kontroller samt åtgärder. Riskerna har identifierats och be-
dömts i samråd med sektorledning och antagits av nämnd. Internkontrollplanen följs upp och rapporteras till 
nämnd i samband med uppföljningsrapporten i augusti och årsbokslutet. 
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2 Uppföljning av kontroller 

2.1 Övriga regelverk som styr nämndens verksamheter 

  Risker Kontrollmoment  

 
Bristande kännedom och följ-
samhet till dataskyddsförord-
ningen GDPR 

Följsamhetskontroll till GDPR Vad kontrolleras? 
Följsamheten till de viktigaste komponenterna i 
GDPR följs upp: Loggar, registerförteckning i sy-
stem, behörighetsstruktur, dokumentationskontroll 
samt tillsyn av externa aktörer. 
 
Hur sker kontrollen? 
Granskning och stickprov genomförs vid behov men 
minst tre gånger per år. 
 
När utförs kontrollen? 
Vid behov men minst tre gånger per år. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Inom ramen för förvaltningsmodellen och internkon-
trollplanen. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Mindre avvikelser 
Kontroll av loggar 

Kommentar 

Loggkontroller utförs kvartalsvis i verksamhetssystemen Treserva och MCSS. Det är i dagsläget inte möjligt att genomföra loggning i SAMSA och TES. 
Frågan är lyft till leverantörer som ej tillhandahåller möjlighet till loggningskontroller. 

Varje månad görs även kontroller i HSA-registret för att kontrollera att det finns rätt uppgifter i registret, t ex mot folkbokföring och legitimation för yrkes-
grupper. Det kontrolleras även att det inte finns personer som är registrerade med ofullständiga uppgifter. 

  

 Mindre avvikelser 
Kontroll av registerförteckning i system 

Kommentar 

Registerförteckning är påbörjad, men ej slutförd. Pågående pandemi har förändrat de frågor som har fått störst fokus och därmed påverkat bl.a. det 
planerade arbetet att strukturera denna fråga. Omtag kommer därför att tas för att slutföra arbetet med registerförteckningen enligt GDPR. 

 Mindre avvikelser 
Kontroll av behörighetsstruktur 

Kommentar 

Rutin för behörighetskontroll finns framtagna. Kännedom om och följsamhet till rutinen från och dess process från verksamheterna/beställarna kan och 
bör förbättras ytterligare. God följsamhet till rutinens syfte säkerställs dock då beställningar från ej behöriga personer inte administreras. 

 Mindre avvikelser 
Dokumentationskontroll enligt GDPR 

Kommentar 

Ale kommuns organisation och arbetssätt för att säkerställa följsamhet till GDPR håller på att utvärderas på central nivå utifrån den analysrapport som 
DSO lämnat. Kommunen undersöker bland annat möjligheten att delegera rollen som DSO till Göteborgsregionen. Den kommuninterna organisationen 
är under uppbyggnad och planerades att slutföras under första halvåret 2020, men pga. den pågående pandemin har detta arbete blivit försenat. 

 Mindre avvikelser 
Tillsyn av externa aktörer enligt GDPR 

Kommentar 

Aktuella PUB-avtal har upprättats med externa aktörer, där endast någon enstaka aktör kvarstår. Arbetet har gått framåt, men är ej helt slutfört. 

2.2 Systematiskt kvalitetsarbete 

  Risker Kontrollmoment  

 
Bristande kännedom och följ-
samhet till ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 

Kontroll av kännedom och följsamhet till lednings-
systemet för systematiskt kvalitetsarbete 

Vad kontrolleras? 
Att linjeorganisationen känner till och följer lednings-
systemet. 
 
Hur sker kontrollen? 
Kontrollen sker i samband med framtagningen av 
kvalitets- och patientsäkerhetsrapporter 
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  Risker Kontrollmoment  

När utförs kontrollen? 
Löpande men minst två gånger per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Kontrollen dokumenteras i kvalitets- och patientsä-
kerhetsrapporteringen på nämndnivå och även i in-
ternkontrollplanen 
 

 
Bristande kännedom och följ-
samhet till kommunens an-
tagna styrdokument för syste-
matiskt brandskyddsarbete 
(SBA) 

Kontroll av följsamhet och kännedom till riktlinjer, 
policys och lagar gällande SBA 

 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Mindre avvikelser 
Kontroll av följsamhet och kännedom om ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 

Kommentar 

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är kravställt i SOSFS 2011:9. Vårdgivaren ansvarar för att upprätta de rutiner och de styrdokument 
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Återkoppling sker årligen i form av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen. Ambitionen under peri-
oden var att (istället för en skriven rapport) ha en dialog med arbetsutskottet kring kvalitets- och patientsäkerhetsfrågorna. På grund av rådande situat-
ion med Covid-19 kunde dialogen inte genomföras. 

Ett utvecklingsarbete framför allt med bäring på ovan nämnda berättelse pågår. Ambitionen är att mer fokusera på egenkontroller, resultat av dessa, 
åtgärder och effekter. En omstrukturerad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse kommer implementeras under hösten. 

 Mindre avvikelser 
Stickprov i verksamheten utifrån SBA 

Kommentar 

Efter att ett flertal brandtillsyner gjorts på sektorns enheter under 2019 har flera förbättringsområden identifierats avseende följsamheten till riktlinjerna 
för det systematiska brandskyddsarbetet. Stickprov har genomförts under sommaren och visat att lokala rutiner har uppdaterats, brandskyddsombud 
har utsetts samt att chef har bättre kännedom om sitt brandskyddsansvar. Sektorns linjeorganisation har även efterfrågat fler utbildningsinsatser från 
förvaltningens centrala säkerhetsenhet avseende brandskydd vilket föranlett att ett flertal utbildningstillfällen kommer erbjudas under oktober månad. 
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3 Uppföljning av åtgärder 

3.1 Ledning, styrning, kommunikation och organisation 

Status Åtgärder 

 Försenad 
Utveckla sektorns struktur och arbetssätt för förändringsarbete 

Kommentar 

Strukturen för sektorns förändringsarbete har under våren setts över och ett arbete är påbörjat för att ta fram en ny struktur. Arbetet har försenats på 
grund av pandemin. Utgångspunkten för översynen av strukturen har varit de pågående digitaliseringsinitiativ som sektorn tagit sedan flera år tillbaka. 
Målet med det nya arbetssättet är att fånga in rätt intressenter och beroenden i rätt fas i förändringsprocessen för att maximera nyttorealisering och 
säkerställa möjligheten för en lyckad och planenlig implementering med legitimitet på alla nivåer i organisationen. Arbetet kommer fortsätta under hös-
ten. 

3.2 Personal 

Status Åtgärder 

 Pågående 
med avvikelse 

Ta fram rutin och kontrollmoment i samband med övertagandet av bemanningsenheten 

Kommentar 

Bemanningsplaneringsenheten kontrollerar alltid belastningsregistret i samband med anställning av person som ska arbeta med barn. Hanteringen för 
utdrag ur belastningsregistret i andra fall än ovan ses över och en rutin kommer att tas fram under hösten. 



   

 

 
Uppföljningsplan intern kontroll 2020, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden    7(7) 
 

4 Slutsats av uppföljning 

Av de identifierade riskerna inför 2020 bedömdes endast en ha ett högt riskvärde medan resterande fyra bedöm-
des ha ett riskvärde på medelnivå. Uppföljningen av risker och åtgärder visar på att dessa pågår med mindre avvi-
kelser eller förseningar – detta till följd av att verksamheten varit tvungen att prioritera arbetet utifrån covid-19. 
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1 Inledning 

Nämnderna, ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6, se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts 
utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i intern-
kontrollplanen för år 2020. När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Planen innehåller de riskområden 
som bedöms ha högst riskvärde. I denna uppföljning redovisas första halvårets arbete med internkontroll. 
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2 Uppföljning av kontroller 

2.1 Uppföljning av betalda leverantörsfakturor 

  Risker Kontrollmoment  

 
Att avrop inte sker enligt kor-
rekt avtal 

Kontrollera att avrop sker enligt korrekt avtal Vad kontrolleras? 
Inköp kontrolleras så att det är rätt leverantör och rätt 
mängd samt till avtalat pris. 
 
Hur sker kontrollen? 
Kontroller sker enligt stickprov. 
 
När utförs kontrollen? 
Kontroller ska göras två ggr per år. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
All dokumentering ska göras i Stratsys. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Mindre avvikelser 
Kontroll att avrop sker enligt korrekt avtal 

Kommentar 

Stickprovskontroller har gjorts i hela sektorn. I kontrollen framkom att två tjänster eller varor köpts in utan att avtal. 

2.2 Uppföljning av debitering 

  Risker Kontrollmoment  

 
Fakturering görs inte enligt ak-
tuell taxa 

Fakturering har gjorts enligt gällande taxa Vad kontrolleras? 
Utfärdade fakturor ska kontrolleras så att beloppen 
stämmer med aktuell taxa. 
 
Hur sker kontrollen? 
Kontroller ska genomföras utifrån stickprov. 
 
När utförs kontrollen? 
Kontroller ska göras en eller två gånger per år. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumentation sker i Stratsys. 
 

Kontroll att upparbetat arbete har debiterats Vad kontrolleras? 
Upplupen tid kontrolleras i jämförelse med debiterat 
tid. 
 
Hur sker kontrollen? 
Genom stickprov 
 
När utförs kontrollen? 
Två ggr per år. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Kontroll att fakturering har gjorts enligt gällande taxa 

Kommentar 

Stickprovskontroller genomförda i september månad visar att debitering i samtliga fall gjorts enligt gällande taxa. 

 Kontroll att upparbetat arbete har debiterats 

Kommentar 

Stickprovskontroller visade att samtliga kontroller var utan anmärkning och all upparbetat arbete har debiterats. 
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2.3 Kontroll av löner 

  Risker Kontrollmoment  

 
Utbetalning av felaktig lön Kostnadskontroll Vad kontrolleras? 

Att lönen är korrekt avseende sjukdom, semester 
etc. 
 
Hur sker kontrollen? 
Alla medarbetare ska kontrolleras. 
 
När utförs kontrollen? 
Alla chefer ska kontrollera detta varje månad. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Ska dokumenteras i Ale självservice. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Inga avvikelser 
Systematiska kontroller att lönen är korrekt. 

Kontroll ska göras varje månad av alla chefer. 

Kommentar 

Alla enhetschef genomför kostnadskontroller varje månad och ser så att lön stämmer med utbetald lön. 

2.4 Kompetensutvecklingsplaner 

  Risker Kontrollmoment  

 
Kompetensförsörjningsplaner 
följs inte 

Uppföljning av kompetensförsörjningsplan på varje 
enhet 

Vad kontrolleras? 
Kontroll att enhetens kompetensförsörjningsplan full-
följs. 
 
Hur sker kontrollen? 
Manuell genomgång. 
 
När utförs kontrollen? 
En gång per år under hösten. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Stratsys. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Årlig kontroll att framtagna kompetensförsörjningsplaner följs. 

Årligen ska stickprov göras avseende kompetensförsörjningsplaner 

Kommentar 

Sektorn har inte kommit så långt som planerat gällande framtagandet av kompetensförsörjningsplaner. Under sensommaren har chefer tillsammans 
med HR gjort basvärderingar på alla tjänster. Med stöd av de basvärderingarna ska kompetensförsörjningsplaner tas fram. Det förväntas ske under 
hösten. 

2.5 Nyrekrytering 

  Risker Kontrollmoment  

 
Längre introduktionstid än nor-
malt 

Undersöka nyanställdas uppfattning om introdukt-
ionen 

Vad kontrolleras? 
Den nya medarbetarens uppfattning om sin intro-
duktion 
 
Hur sker kontrollen? 
Kontroll utförs genom dialog. 
 
När utförs kontrollen? 
Ett halvår efter anställningens första dag. 
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  Risker Kontrollmoment  

 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Samtal med den nyanställde gällande uppfattning om introduktionen 

Kommentar 

Då det saknas en gemensam introduktion för sektorn därför behöver en introduktionsplan tas fram. Tanken är att framtagandet kommer att hanteras 
centralt på sektorn där enheterna deltar vid behov. 
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3 Uppföljning av åtgärder 

3.1 Uppföljning av betalda leverantörsfakturor 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Utbildning 

Närmast överställd chef ansvarar för att medarbetarna har tillräcklig kunskap. 

 Pågående 
Medarbetaren informeras och felet åtgärdas. 

Medarbetaren informeras och felet åtgärdas. 

3.2 Uppföljning av debitering 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Information om gällande taxa 

 Pågående 
Rättelse 

Korrigera debitering i den mån det är möjligt. 

 Pågående 
Se till att alla som fakturerar har tillgång till rätt taxa. 

Se till att alla som fakturerar har tillgång till rätt taxa. 

 Pågående 
Rättelse 

Korrigering av debitering i den mån det är möjligt. 

 Pågående 
Utredning av orsak 

Utreda orsak till att debitering inte gjorts 

 Pågående 
Upprätta en rutinbeskrivning 

Ta fram eller korrigera rutinbeskrivning. 

3.3 Kontroll av löner 

Status Åtgärder 

 Pågående 
med avvikelse 

Kostnadskontroll ska göras varje månad. 

Kostnadskontroll ska göras i tid varje månad av alla chefer. 

Kommentar 

Fler konstadskontroller behöver göras per månad. 

 Pågående 
med avvikelse 

Kommunikationsinsatser till alla medarbetare om eget ansvar att bokföra tid och meddela om lönen är felaktig 

Kommentar 

Viktigt att varje chef informerar alla nya medarbetare om eget ansvar gällande tidsrapportering och felaktig lön. Chef ska också vid behov upplysa ar-
betsgrupp eller enskild medarbetare. 

 Pågående 
Utbildning av chefer gällande tillvägagångssätt vid kostnadskontroll 

Kommentar 

Personalavdelning har löpande utbildningar i tillvägagångssätt vid kontroll av lön. 
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3.4 Kompetensutvecklingsplaner 

Status Åtgärder 

 Ej påbörjad 
Kartlägga och säkerställa att det finns välfungerande kompetensutvecklingsplaner. 

Kommentar 

Då sektorn saknat stöd från HR samt varit tvungen att prioritera andra uppdrag har denna åtgärd inte kunnat genomföras. 

3.5 Nyrekrytering 

Status Åtgärder 

 Pågående 
med avvikelse 

Ta fram en generell introduktion för hela sektorn 

Kommentar 

Flera av sektorns enheter har enskilt arbetat med att ta fram rutiner för introduktion av nyanställda. Materialet behöver sammanställas och ensas till en 
sektorövergripande plan. 
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4 Slutsats av uppföljning 

Sektorn ser ett behov att få till internkontrollprocessen med tillhörande uppföljning så att den blir en del av verk-
samheten och kontrollmoment och åtgärder utförs mer löpande än tidigare. Systematiseringen har förenklats och 
skapar bra förutsättningar för att lyckas. Ett årshjul förväntas också förbättra kontrollprocessen. 

I uppbyggnaden av 2021 års plan behöver nämnden var mer delaktig än tidigare. 
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1 Inledning 

Arbetet med sektor service internkontrollplan pågår och uppdateras kontinuerligt. Då servicenämnden bildades 
var vissa dokument inte på plats vilket bidragit till behov av revidering och uppdatering. Tjänsten nämndsekrete-
rare var inte heller på plats vilket bidrog till en viss försening av arbetet. Detta är nu åtgärdat och arbetet sker nu-
mera inom sektorn. Delar av risker som bedömts tidigare är åtgärdade. Största utmaningen, inväntar övergri-
pande plan för hur arbete med dokumenthantering ska hanteras i kommunen. 
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2 Uppföljning av kontroller 

2.1 Dokumenthantering 

  Risker Kontrollmoment  

 
Dokument hanteras inte enligt 
dokumenthanteringsplan och 
arkivlag 

Kontroll att dokument hanteras enligt regelverket Vad kontrolleras? 
Att dokumenthanteringsplan följs 
 
Hur sker kontrollen? 
Individuell uppföljning med handläggare. 
 
När utförs kontrollen? 
September - oktober 2020 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
i uppföljningsplan intern kontroll 
 

 
Fel i diarieföring och arkivering Kontroll av diarieföring och arkivering Hur sker kontrollen? 

Stickkontroller 
 
När utförs kontrollen? 
September - oktober 2020 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 kontroll att regelverket följs 

Avstämningssamtal med nyckelpersoner 

 kontroll av diariet 

Avstämningssamtal med nyckelpersoner om handlingar diarieförs på rätt sätt. 

2.2 Delegationsordning 

  Risker Kontrollmoment  

 
Beslut fattas inte enligt dele-
gationsordning 

Kontroll att beslut tas på rätt nivå Vad kontrolleras? 
Avstämning på ledningsgrupp 
 
Hur sker kontrollen? 
Genomgång och samtal på ledningsgrupp 
 
När utförs kontrollen? 
Löpande 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll 
 

 
Anmälan av delegationsbeslut Kontroll att delegationsbeslut anmäls. Vad kontrolleras? 

Återkommande kontroller av följsamhet 
 
Hur sker kontrollen? 
Avstämning på ordförandeberedning och i AU. 
 
När utförs kontrollen? 
Löpande från april 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll. 
 

 
Arkivering Kontroll att arkivering följer lagen Vad kontrolleras? 

Att vi arkivera i enlighet med regelverket. 
 
Hur sker kontrollen? 
Kontroll att arkivering och gallring sker på rätt sätt. 
 
När utförs kontrollen? 



   

 

 
Uppföljningsplan intern kontroll 2020, Servicenämnden    5(8) 
 

  Risker Kontrollmoment  

löpande 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Avstämning med nyckelpersoner 

Sektor ledningsgrupp har ansvar för uppföljning och avstämning. 

2.3 Ärendehanteringsprocessen 

  Risker Kontrollmoment  

 
Ärenden anmäls inte till nämn-
den 

Kontroll att ärenden anmäls till nämnd Hur sker kontrollen? 
Genomgång av intern inkl KS postlista 
 
När utförs kontrollen? 
September 2020 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokuenteras i uppföljningsplan intern kontroll 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Linda Widmark 

Avstämning med nyckelpersoner 
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3 Uppföljning av åtgärder 

3.1 Dokumenthantering 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Utbildning för handläggare 

Grundläggande utbildning i dokumenthanteringsplan och rutiner 

 Avslutad 
Aktualisera dokumenthanteringsplan 

Kommentar 

Behov att se uppdatera dokumenthanteringsplan enligt kommunens övergripande arbete med dokumenthantering. 

 Pågående 
med avvikelse 

Implementera dokumenthanteringsplan 

Kommentar 

Inväntar övergripande plan gällande dokumenthantering 

 Pågående 
Uppföljning av rutin och verkställighet 

Kommentar 

Inväntar övergripande plan för dokumenthantering. Tillsvidare arbetar vi enligt fastställd dokumenthanteringsplan. 

 Pågående 
med avvikelse 

Genomgång av regler och rutiner med kommunens arkivarie 

Kommentar 

Pågående arbete. 

 Avslutad 
Översyn av behörigheter till Castor 

Kommentar 

Kontroll över behörigheter för servicenämnd och tjänstepersoner i Castor. 

 Pågående 
med avvikelse 

Uppföljning av rutin och verkställighet 

Kommentar 

Behov av översyn av rutiner, arbete pågår. 

3.2 Delegationsordning 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Genomgång och implementering av delegationsordning 

Kommentar 

Översyn av delegationsordning, arbete pågår. Arbetar enligt fastställt och beslutat dokument. 

 Avslutad 
Ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut 

 Avslutad 
Uppföljning och kontroll av anmälan av delegationsbeslut 

Kommentar 

Sker löpande via LG service. 

 Pågående 
Genomgång av regler för arkivering - kommunens arkivarie 

Kommentar 

Utbildning är planerad till september 2020. 

 Pågående 
Uppföljning 



   

 

 
Uppföljningsplan intern kontroll 2020, Servicenämnden    7(8) 
 

3.3 Ärendehanteringsprocessen 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Kontroll av rutin och ärendehantering internt och koppling till KS och kontaktcenter 



   

 

 
Uppföljningsplan intern kontroll 2020, Servicenämnden    8(8) 
 

4 Slutsats av uppföljning 

Behov att fortsätta arbetet med internkontrollplan. Stora förbättringar har skett under 2020 med tydligare rutiner 
och arbetssätt som har implementeras. Utbildning för handläggare inom sektorn pågår och kommer behövas 
även i fortsättningen för att skapa en trygghet i arbetet. 
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1 Inledning 

Internkontrollen genomfördes 2020-08-07 av kanslichef Erik Bergman. Akterna var i god ordning och inga avvi-
kelser noterades. 
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2 Uppföljning av kontroller 

2.1 Arvodesbeslut 

  Risker Kontrollmoment  

 
Godtyckliga arvodesnivåer Kontroll av arvodesnivåer. Vad kontrolleras? 

Arvodesbeslut. 
 
Hur sker kontrollen? 
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överför-
myndarnämnden. Arvodesbeslut genomlyses och 
bedöms utifrån de då rådande arvodesnivåerna. 
 
När utförs kontrollen? 
En gång årligen, företrädesvis under fjärde kvartalet 
när större delen av årsräkningar granskats och arvo-
derats. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid överförmyndar-
nämndens sammanträde efter genomförd kontroll. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Inga avvikelser 
Kontroll arvoden (nivåer) 

Genomgång av arvodesbeslut i slumpvis utvalda akter. 

Kommentar 

Kontroll har genomförts i fem akter utan anmärkning. 

2.2 Arvodesbeslut 

  Risker Kontrollmoment  

 
Korrekt betalare av arvode Kontroll av betalare av arvode Vad kontrolleras? 

Arvodesbeslut 
 
Hur sker kontrollen? 
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överför-
myndarnämnden. Arvodesbeslut genomlyses tillsam-
mans med årsräkning för året som beslutet avser 
med avsikt att kontrollera huruvida huvudmannens 
tillgångar eller inkomster är sådana att hen ska be-
tala arvodet själv eller ej och att arvodesbeslutet är 
därefter. 
 
När utförs kontrollen? 
En gång årligen, företrädesvis under fjärde kvartalet 
när större delen av årsräkningarna granskats och ar-
voderats. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid överförmyndar-
nämndens sammanträde efter genomförd kontroll. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Inga avvikelser 
Kontroll av arvoden (betalare) 

Kontroll att arvodeskostnaden belastar rätt part, det vill säga huvudmannen eller kommunen, baserat på tillgångar och inkomster, vilka anges Föräldra-
balken. 

Kommentar 

Kontroll har genomförts i fem akter utan avvikelse. 
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2.3 Granskning av årsredovisningar, process 

  Risker Kontrollmoment  

 
Förbiseende vid granskning. Kontroll av efterlevnad av upprättad gransknings-

process. 
Vad kontrolleras? 
Gransknings-PM 
 
Hur sker kontrollen? 
Kontroll att Gransknings-PM finns i akter med god 
man eller förvaltare och att detta används i samband 
med granskning samt att uppföljning av detsamma 
sker från år till år. 
 
När utförs kontrollen? 
En gång årligen, företrädesvis under fjärde kvartalet 
när större delen av årsräkningarna har granskats 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid överförmyndar-
nämndens sammanträde efter genomförd kontroll. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Inga avvikelser 
Efterlevnad av granskningsprocess 

Kontroll att framtagen checklista för granskning av årsräkningar används. Detta för att minska risken att viktiga kontrollområden utelämnas, eller att 
uppföljning från noteringar från tidigare år ej följs upp. 

Kommentar 

Kontroll i fem akter har genomförts utan anmärkning. 

2.4 Granskning av årsräkningar, tidsåtgång 

  Risker Kontrollmoment  

 
Tid till slutförande av årsredo-
visningar 

Uppföljning antal granskade årsredovisningar. Vad kontrolleras? 
Kontroll hur verksamheten uppfyller satta mål; samt-
liga kompletta, i tid, inkomna årsredovisningar ska 
vara granskade senast den 15 september, samt när 
samtliga årsredovisningar är granskade. 
 
Hur sker kontrollen? 
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överför-
myndarnämnden varvid kontroll görs om när gransk-
ning av redovisningshandlingar genomfördes. 
 
När utförs kontrollen? 
En gång årligen, fjärde kvartalet, efter att måldatum 
passerats. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Skriftligt. Rapporteras vid överförmyndarnämndens 
sammanträde efter genomförd kontroll. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Inga avvikelser 
Kontroll av sluttidpunkt för årsredovisningar 

Vid granskningstillfället kontrolleras hur stor del av årsräkningarna som granskats inom den fastställda tiden och ser över anledningar till kvarvarande 
årsredovisningar. 

Kommentar 

Överförmyndarnämndens mål är att samtliga kompletta, i tid inkomna, årsredovisningar ska vara granskade per den 15 september. Samtliga, även sena 
och inkompletta, årsredovisningar var granskade den 27 juli. 
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2.5 Kontroll av ställföreträdare 

  Risker Kontrollmoment  

 
Olämpliga ställföreträdare Kontroll av ställföreträdare Vad kontrolleras? 

Kontroll att handläggare i samband med förordnande 
vid byte av ställföreträdare gör sedvanliga kontroller 
hos kronofogde och polisens belastningsregister. 
 
Ovanstående kontroller av samtliga ställföreträdare 
med aktiva ärenden ska göras en gång om året (se-
dan 2016). 
 
Hur sker kontrollen? 
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överför-
myndarnämnden varvid kontroll görs huruvida 
nämnda kontroller av tilltänkta ställföreträdare görs 
vid nytt ärende, liksom huruvida samtliga ställföreträ-
dare med aktiva ärenden kontrolleras en gång om 
året (sedan 2016). 
 
När utförs kontrollen? 
En gång om året, fjärde kvartalet, då den årliga kon-
trollen görs under årets andra halva då verksam-
heten är mindre belastad. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid nämndsamman-
träde efter genomförd kontroll. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Inga avvikelser 
Ställföreträdares lämplighet. 

Vid genomgång av akten noteras att sedvanliga kontroller av tilltänkta ställföreträdare gjorts i samband med nytt förordnande och/eller i form av årlig 
kontroll av samtliga aktiva ställföreträdare (sedan 2016) 

Kommentar 

Kontroll har genomförts i fem akter utan anmärkning. 
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3 Slutsats av uppföljning 

Utifrån genomförd internkontroll bedöms god ordning föreligga och processer och rutiner åtföljs. Ansvariga 
tjänstemän har god kompetens på området och arbetar löpande med att förbättra befintliga rutiner. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

Uppföljningsplan intern kon-
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1 Inledning 

Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalysgjorts 
utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i intern-
kontrollplanen för år 2020. När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Planen innehöll de riskområden 
som bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade. I denna uppföljning redovisas årets arbete 
med internkontroll per sista augusti. 
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2 Uppföljning av kontroller 

2.1 Ärendehanteringsprocessen 

  Risker Kontrollmoment  

 
Handlingar hanteras inte 
korrekt 

Utbildningsinsatser ärendehantering m.m. Vad kontrolleras? 
Har utbildningsinsatser genomförts? 
 
Hur sker kontrollen? 
Genomgång av vilka sektorer/avdelningar som 
erbjudits utbildning. 
 
När utförs kontrollen? 
Efter första och sista tertialen. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Skriftligen. 
 

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Mindre avvikelser 
Löpande kvalitetsgranskning vid beredningar 

Löpande granskningar vid ordförandeberedningar och stöd till dem som tagit fram underlag. Utifrån det förändringar i mallar m.m. 

Kommentar 

Utbildningsprogram fanns fastslaget men Covid kom emellan. En utbildning för nya chefer och en för chefer inom SBN har genomförts. Under hösten 
återupptas arbetet med utbildningar och ett flertal är bokade i skrivande stund. 

2.2 Verksamhetsutövning 

  Risker Kontrollmoment  

 
Okunskap om riktlinjer och 
policys 

Kommunikation av riktlinjer och policys  

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Mindre avvikelser 
Följa upp att kommunikation skett kring nya styrdokument 

Kommentar 

Ansvaret för styrdokument ligger på administrativa avdelningen. 
Kommunikationsavdelningen har fått sponsringspolicy godkänd av KF, vilken är utlagd på externweb och finns bland styrdokument. Avdelningen är 
behjälplig för övriga när kommunikation är aktuell. 

2.3 Kritiska processer 

  Risker Kontrollmoment  

 
Långvarigt IT-stopp Kontinuitetsplan Vad kontrolleras? 

Löpande kontroller av drift och backup av verksam-
hetssystem som driftas av IT.  
Reservrutiner hos respektive verksamhet 
 
Hur sker kontrollen? 
Diskussion med ansvariga i verksamheterna för att 
gemensamt följa eventuella incidenter och avbrott 
 
När utförs kontrollen? 
Avstämning med ansvariga varje halvår 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Protokoll från möte 
 

 
Brister i säkerhetsarbetet och Uppdatering och marknadsföring av styrande Vad kontrolleras? 
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  Risker Kontrollmoment  

systematiskt brandskyddsar-
betet 

dokument Har dokument uppdaterats och marknadsfört? 
 
Hur sker kontrollen? 
Bedömning av material på intranät 
 
När utförs kontrollen? 
Andra tertialet 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Skriftligt 
 

Utbildningar i SBA Vad kontrolleras? 
Har utbildningar genomförts? 
 
Hur sker kontrollen? 
Kontroll 
 
När utförs kontrollen? 
Andra tertialet. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Skriftligt 
 

Implementering av ny organisation.  

 

Bedömning Uppföljande kontroll 

 Uppföljning av kontinuitetsplan 

Kommentar 

Kommunstyrelsen 

Under hela året har vi haft kortare störningar beroende på de denial of service (ddos) attacker vi utsätts för.  Dessa har förhindras till stor del genom att 
ett ytterligare skydd för Ddos har installerats av internetleverantören. 

Övriga avbrott har varit beroende av planerade underhållsåtgärder. 

  

 Uppföljning av incidenter och avbrott 

Rutin för uppföljning av incidenter och avbrott tas fram. Dokumentation skall ske i ITs ärendehanteringssystem och följas upp tillsammans med drab-
bade verksamheter. 

Kommentar 

I samband med händelser sammanställs information i samverkan med påverkade verksamheter. Informationen registreras i IT-helpdeskverktyget. 

 Mindre avvikelser 
Se till att den nya organisationen får goda förutsättningar 

Kommentar 

Organisationen formas mer och mer och fler bitar fallet på plats. Chef och två medarbetare finns, den tredje ska rekryteras under hösten. Covid hade 
signifikant påverkan på möjligheterna att introducera den nya säkerhetschefen. Organisationen behöver ta tid på sig för att komma i ordning och kunna 
leverera stödjande verksamhet. 
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3 Uppföljning av åtgärder 

3.1 Ärendehanteringsprocessen 

Status Åtgärder 

 Pågående 
med avvikelse 

Löpande utbildningar i ärendehantering, diarieföring m.m. 

Kommentar 

Utbildningar var inbokade under våren 2020 men på grund av coronan fick flertalet ställas in. Nya utbildningar kommer genomföras under hösten 2020. 

 Pågående 
Tydliga och kommungemensamma regler för benämningar av ärenden 

Kommentar 

Principer för benämning av ärendemeningar har fastställts och kommunicerats till samtliga nämnder via nämndsekreterare och registratorer. 

 Pågående 
Optimera användandet av Castor 

Kommentar 

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

3.2 Verksamhetsutövning 

Status Åtgärder 

 Pågående 
med avvikelse 

Kommunikationsinsatser om olika styrdokument 

Kommentar 

Genomgång och uppdatering av verksamhetshandbok och centrala styrdokument är ett uppdrag som avdelning kansli och säkerhet har. När nya styr-
dokument är antagna är det varje enhets-/chefs ansvar att kommunicera detta. Kommunikationsenheten är behjälplig för att få ut det i rätt kanaler om 
behov finns. 

3.3 Kritiska processer 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Uppdatering och framtagande av kontinuitetsplaner för basplattform 

Kommentar 

Arbetet med att hålla kontinuitetsplan för ITs basplattform aktuell pågår kontinuerligt. Under våren påbörjades en större översyn som kommer slutföras 
under hösten. 

 Pågående 
Samverka med verksamheterna i framtagande och revidering av kontinuitetsplaner för samhällskritiska system 

Kommentar 

Under våren påbörjades ett projekt för att stötta verksamheter att ta fram kontinuitetsplaner för hantering av och framtagande av reservrutiner och 
återstartsrutiner vid kortvariga och längre avbrott. 

De påbörjade kontinuitetsplanerna skall färdigställas i respektive verksamhet 

Projektet är under avveckling. 

 Pågående 
Samverka med verksamheterna i framtagande och revidering av kontinuitetsplaner för verksamhetskritiska system 

Kommentar 

Under våren påbörjades ett projekt för att stötta verksamheter att ta fram kontinuitetsplaner för hantering av och framtagande av reservrutiner och 
återstartsrutiner vid kortvariga och längre avbrott. 

De påbörjade kontinuitetsplanerna skall färdigställas i respektive verksamhet 

Projektet är under avveckling. 

 Pågående 
Återkommande avstämningsmöten med verksamheterna 

Kommentar 

Under våren påbörjades ett projekt för att stötta verksamheter att ta fram kontinuitetsplaner för hantering av och framtagande av reservrutiner och 
återstartsrutiner vid kortvariga och längre avbrott. 

Projektet som nu är under avveckling drevs i samarbete med administrativa avdelningen och säkerhet. I projektet konstaterades att framtida uppföljning 
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Status Åtgärder 

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

 Avslutad 
Följa avbrottsplan 

Kommentar 

Utgår 

 Pågående 
Kommunicera mer kring SBA-frågan. 

Kommentar 

På verksamhetshandboken har informationen förbättrats så att relevansen för verksamheterna ökat. I samband med att utbildningar genomförs under 
hösten kommer kommunikationen kring frågorna öka i organisationen. 

 Pågående 
Erbjuda såväl allmänna som specifika utbildningar 

Kommentar 

Under hösten 2020 rullas ett utbildningsprogram ut inom SBA. Samtliga chefer har kallats till utbildningarna. 
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4 Slutsats av uppföljning 

Det är viktigt att kontinuerligt se över kontrollmoment och åtgärder. Det är också viktigt att det verkligen är de 
risker som kan medföra allvarliga konsekvenser om de inträffar som hanteras. 

I sektor KS har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker-
na genomförts. Utbildningsinsatser i ärendehantering har delvis blivit fördröjda på grund av covid-19 men kom-
mer att genomföras under hösten 2020. 

Riskerna som prioriterades i årets intern kontrollplan kan anses vara lägre nu än vad som bedömdes vid riskana-
lysen i december 2019. 
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Internkontroll checklista 2020 (Utbildningsnämnden) 
Område Rutin/kontroll Frågor Utfall 

2019 
Utfall 
2020 

Kommentar 2020 Åtgärder 

Skollagen 2 kap. 
Huvudmän och 
ansvarsfördelning 

Utbildning och 
behörighetskrav 

 Har alla rektorer 
rektorsutbildning? 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Huvudman ser till att alla 
rektorer genomgår den 
statliga rektorsutbildningen. 

Flertalet rektorer har 
rektorsutbildning eller 
genomgår just nu en 
utbildning. I förskola har 
samtliga rektorer 
genomgått eller påbörjat 
rektorsutbildningen. 

 

 Kontroll av lärares 
behörighet vid anställning 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

Det finns välfungerande 
rutiner för kontroll av 
lärares/förskollärares 
behörighet. P.g.a. lärarbrist 
kommer emellertid inte 
enbart utbildade lärare 
kunna anställas. För att 
tillgodose bristen kommer 
även kompletterande 
tjänster behöva anställas. 

 

Elevhälsa  Eleverna har tillgång 
till elevhälsa och 
hälsobesök 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

 
Patientsäkerhetsberättelse 
elevhälsa är upprättad 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

Redovisad vår 2020. 
Rutiner säkrade, systematik 
finns. 

 

Registerkontroll av 
personal 

 Registerutdrag har 
lämnats in vid 
anställningar 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

Lokaler och utrustning 
och tillgång till 
skolbibliotek 

 Eleverna har tillgång 
till skolbibliotek 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 
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Område Rutin/kontroll Frågor Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kommentar 2020 Åtgärder 

Studie- och 
yrkesvägledning 

 Eleverna har tillgång 
till SYV 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

helt 

SYV-plan på F-9-nivå har 
upprättats, 
implementeringsarbete 
pågår på samtliga 
grundskole-enheter. 

 

Skollagen 3 kap. 
Barns och elevers 
utveckling mot 
målen 

Stöd i form av extra 
anpassningar 

 Anpassningar görs till 
barn och elever i behov av 
stöd 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Ett arbete har gjorts för att 
medvetandegöra rutinerna 
gällande extra 
anpassningar för att skapa 
en ökad likvärdighet på 
grundskolenivå. 

I förskolan finns rutiner och 
blanketter för arbete med 
att identifiera barn i behov 
av stöd. Handlingsplaner 
arbetas fram och följs på 
samtliga enheter. 

 
Kompetensutbildning/Fortbildning/Stöd 

Åtgärdsprogram  Åtgärdsprogram för 
berörda elever finns, 
beslut av rektor 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Rutiner måste 
implementeras om 
kopplingen mellan PMO 
och Unikum. Det som ska 
lagras ska in i PMO. 

 
Kompetensutveckling/Fortbildning/Stöd 

Särskild 
undervisningsgrupp 

 Beslut som avser 
särskild 
undervisningsgrupp finns 
för berörda elever 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

helt 

Fungerande rutiner, som är 
uppdaterade i aug 2020, för 
central placering. 
Kvalitetssäkring genomförd 
på enhetsnivå. 

 

Anpassad studiegång  Beslut som avser 
anpassad studiegång 
finns för berörda elever 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Ett fortsatt arbete behöver 
göras för att säkra rutiner 
gällande anpassad 
studiegång för elever i 
behov av stöd. 
Handlingsplan framtagen. 

 Implementera handlingsplan 

Mottagande och 
undervisning av 
nyanlända och vissa 
andra elever 

 En individuell 
studieplan finns upprättad 
inom 2 månader för 
nyanlända 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

helt 

Rutiner gällande 
mottagande och 
undervisning av nyanlända 
är kvalitetssäkrade. 
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Område Rutin/kontroll Frågor Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kommentar 2020 Åtgärder 

 Det finns tillgång till 
studiehandledning på 
modersmålet eller 
skolspråket för nyanländ 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Samverkan behöver 
förbättras mellan skola och 
studiehandledare. 
Handlingsplan finns. 

 Implementera handlingsplan 

Skollagen 4 kap. 
Kvalitet och 
inflytande 

Rutiner för klagomål  Tydliga rutiner och 
information om synpunkter 
och klagomålshantering 
finns 

 
Uppfyller 

inte alls 

 
Uppfyller 

inte alls 

En ny rutin för 
klagomålshantering har 
tagits fram och beslutades 
våren 2019. Inför 
implementeringen har dock 
framkommit att rutinen 
behöver utvecklas och 
förbättras för att bättre 
knytas ihop med det 
systematiska 
kvalitetsarbetet, både på 
enhets- verksamhets- och 
sektorsnivå. 

 Ett omtag görs under hösten 2020 
och kommer därefter implementeras 
och vara klar inför vårterminen 2021. 

Vårdnadshavares 
inflytande över 
utbildningen 

 Forum för samråd 
finns 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

Finns goda exempel på 
utveckling av samråd med 
samverkan mellan 
skola/förskola, hem och 
andra myndigheter. Covid-
19 har skapat utmaningar 
för samverkan. 

 

Skollagen 5 kap. 
Trygghet och 
studiero 

se systematiskt 
kvalitetsarbete 

     

Skollagen 6 kap. 
Åtgärder mot 
kränkande 
behandling 

Åtgärder mot kränkande 
behandling 

 Finns planer mot 
kränkande behandling 
med åtgärder för 
kommande året 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

helt 

Enligt pedagogiskt bokslut 
har alla enheter lokala 
planer för åtgärder mot 
kränkande behandling. 

 

 Anmälan, utredning 
och åtgärder mot 
kränkande behandling 
görs 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Det nya digitala systemet -
LISA -  fungerar inte fullt ut, 
det behöver utvecklas och 
kompletteras med tydliga 
gemensamma rutiner. 
Rutiner gällande 
internutredning finns på 

 Utforma gemensamma tydliga 
rutiner för verktyget LISA, ska vara 
klart och implementerat under hösten 
2020 
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Område Rutin/kontroll Frågor Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kommentar 2020 Åtgärder 

plats, samt ansvarig 
internutredare. 

Skollagen 7 kap. 
Skolplikt och rätt till 
utbildning 

Deltagande i utbildning  Om elev uteblir 
underrättas 
vårdnadshavare  samma 
dag 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Ett arbete har gjorts på 
enheterna för att säkra att 
rapporteringen i skola24 
inte missas vid 
vikariesituationer, men 
fortsatt arbete behöver 
göras i samverkan med 
skola samt lokal/central 
administration. 

 Implementering av närvarorutiner 

 Alla elever med 
problematisk frånvaro 
(20% eller mer) finns med 
i åtgärd i samverkan med 
socialtjänst 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Rutiner för att fånga upp 
elever med problematisk 
frånvaro har stärkts, arbete 
fortgår för att klargöra vilka 
insatser som ska kopplas in 
och när detta ska göras. 

 

 Vid upprepad frånvaro 
görs utredning och rektor 
rapporterar till huvudman 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Huvudmannen har 
säkerhetsställt rutiner för att 
rapportering kommer in. 
Uppföljning sker under ht-
20. 

 

 Huvudman 
underrättas när elever från 
annan kommun har 
betydande frånvaro 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Huvudmannen har 
säkerhetsställt rutiner för att 
rapportering kommer in. 
Uppföljning sker under ht-
20. 

 

Skolplikt  Skolplikts-bevakning 
genomförs kontinuerligt 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

En genomgång av rutiner 
för skolpliktsbevakning har 
gjorts. Rutinen har 
uppdaterats. 

 

Skollagen 8 kap. 
Förskolan 

  Alla vårdnadshavare 
har erbjudits och haft 
utvecklingssamtal 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

Skollagen 9 kap. 
Förskoleklassen 

Placering vid en 
skolenhet 

 Avsteg från 
vårdnadshavares vilja vid 
placering skolenhet? 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 
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Område Rutin/kontroll Frågor Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kommentar 2020 Åtgärder 

 Delegationsbeslut 
med hänvisning finns vid 
avsteg 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

 

 

 

Skolskjuts  Alla som har rätt till 
skolskjuts får, beslut är 
korrekta enligt regelverk 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

  Utbildningen är 
kostnadsfri 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Frågan har varit 
aktualiserad under vt-20 
men ett fortsatt arbete finns 
att göra. 

 

Placering vid en 
skolenhet 

 Avsteg från 
vårdnadshavares vilja vid 
placering skolenhet? 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

 Delegationsbeslut 
med hänvisning finns vid 
avsteg 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

Skolskjuts  Alla som har rätt till 
skolskjuts får, beslut är 
korrekta enligt regelverk 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

Utvecklingssamtal och 
individuell 
utvecklingsplan 

 Alla vårdnadshavare 
har erbjudits 
utvecklingssamtal 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

helt 

  

Modersmålsundervisning  Elever har tillgång till 
modersmålsundervisning 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

De elever som uppfyller 
kraven om undervisning i 
det aktuella modersmålet 
har tillgång till 
modersmålsundervisning. 
Däremot kan det avvika 
ibland i de mindre språken 
där det finns enstaka elever 
på elevens hemskola. Detta 
kan förekomma främst 
bland elever i de yngre 
åldrarna. Vi erbjuder inte 
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Område Rutin/kontroll Frågor Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kommentar 2020 Åtgärder 

modersmålsundervisning i 
de språken där det saknas 
ett tillräckligt elevunderlag. 
Då det bästa lärandet sker i 
grupp och elevernas 
språkliga utveckling gynnas 
av samspelet med andra 
elever och möjligheten att 
använda olika pedagogiska 
metoder erbjuds 
modersmålsundervisning i 
grupp och kan förekomma i 
andra skolor än elevens 
hemskola. 

Praktisk 
arbetslivsorientering 

 Minst 10 dagars prao 
anordnas för alla elever 
från och med årskurs 8 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

Lovskola  Lovskola anordnas 
efter årskurs 8 för elever 
som riskerar att inte nå 
kunskapskraven 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

Undervisningstid  Säkerställande av 
hemundervisning vid 
behov (exempelvis 
sjukdom) 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

helt 

Varje skola idag har 
fastslagna rutiner för 
säkerhetsställande av 
hemundervisning samt 
distansundervisning - vilket 
skyndats på av Covid-19. 

 

 Timplan och läsårs-
tider följs på alla enheter 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

  Utbildningen är 
kostnadsfri 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Frågan har varit 
aktualiserad under vt-20 
men ett fortsatt arbete finns 
att göra. 

 

Skollagen 11 kap. 
Grundsärskolan 

Skolskjuts  Alla som har rätt till 
skolskjuts får, beslut är 
korrekta enligt regelverk 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 
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Område Rutin/kontroll Frågor Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kommentar 2020 Åtgärder 

 

 

 

 

 

Modersmålsundervisning  Elever har tillgång till 
modersmålsundervisning 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

De elever som uppfyller 
kraven om undervisning i 
det aktuella modersmålet 
har tillgång till 
modersmålsundervisning. 
Däremot kan det avvika 
ibland i de mindre språken 
där det finns enstaka elever 
på elevens hemskola. Detta 
kan förekomma främst 
bland elever i de yngre 
åldrarna. Vi erbjuder inte 
modersmålsundervisning i 
de språken där det saknas 
ett tillräckligt elevunderlag. 
Då det bästa lärandet sker i 
grupp och elevernas 
språkliga utveckling gynnas 
av samspelet med andra 
elever och möjligheten att 
använda olika pedagogiska 
metoder erbjuds 
modersmålsundervisning i 
grupp och kan förekomma i 
andra skolor än elevens 
hemskola. 

 

Mottagande i 
grundsärskolan 

 Säkerställa varje år att 
det finns utredningar och 
beslut för mottagande i 
grundsärskolan 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

Placering vid en 
skolenhet 

 Avsteg från 
vårdnadshavares vilja vid 
placering skolenhet? 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 
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Område Rutin/kontroll Frågor Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kommentar 2020 Åtgärder 

 Delegationsbeslut 
med hänvisning finns vid 
avsteg 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

 

 

 

 

Intyg och studieomdöme  Elever har fått betyg 
när vårdnadshavare 
begärt det 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

 Eleverna har fått intyg 
om utbildningen efter 
avslutad grundsärskola 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

Skollagen 14 kap. 
Fritidshemmet 

Säkerhetsställa 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

 Varje skolenhet har ett 
fungerande systematiskt 
kvalitetsarbete rörande 
fritidshemmet. 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Det finns exempel på 
skolenheter som har ett 
fungerande SKA gällande 
fritidshemmet, många 
enheter saknar emellertid 
detta vilket kan leda till att 
vi inte fullt kan säkra att vi 
följer läroplanens riktlinjer 
på samtliga fritidshem. 
Åtgärder? 

 Säkerhetsställa att SKA är 
fungerande på samtliga enheter. 

Skollagen 15 kap. 
Allmänna 
bestämmelser om 
gymnasieskolan 

Undervisning  Se till att vi kan 
erbjuda undervisning i alla 
ämnen eleven har rätt till 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

helt 

Utifrån det pedagogiska 
bokslutet så har det 
säkerhetsställts att samtliga 
ämnen erbjuds under 
studieplansperioden. 

 

Modersmålsundervisning  Elever har tillgång till 
modersmålsundervisning 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

De elever som uppfyller 
kraven om undervisning i 
det aktuella modersmålet 
har tillgång till 
modersmålsundervisning. 
Däremot kan det avvika 
ibland i de mindre språken 
där det finns enstaka elever 
på elevens hemskola. Detta 
kan förekomma främst 
bland elever i de yngre 
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Område Rutin/kontroll Frågor Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kommentar 2020 Åtgärder 

åldrarna. Vi erbjuder inte 
modersmålsundervisning i 
de språken där det saknas 
ett tillräckligt elevunderlag. 
Då det bästa lärandet sker i 
grupp och elevernas 
språkliga utveckling gynnas 
av samspelet med andra 
elever och möjligheten att 
använda olika pedagogiska 
metoder erbjuds 
modersmålsundervisning i 
grupp och kan förekomma i 
andra skolor än elevens 
hemskola. 

  Säkerställa 
undervisningstid på IM 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Ett arbete pågår som är 
kopplad till studieplaner, 
garanterad undervisningstid 
och säkerhetsställande av 
elevs rätt till undervisning. 

 

Skollagen 18 kap. 
Allmänna 
bestämmelser om 
gymnasiesärskolan 

  Säkerställa varje år att 
det finns utredningar och 
beslut för mottagande i 
gymnasiesärskolan 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

Skollagen 20 kap. 
Kommunal 
vuxenutbildning 

      

Skollagen 26 kap. 
Tillsyn, statlig 
kvalitetsgranskning 
och nationell 
uppföljning och 
utvärdering 

  Tillsyn av fristående 
förskolor (ev fritidshem) 
regelbundet 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

Skollagen 28 kap. 
Överklagande 

  Alla beslut har 
korrekta hänvisningar vad 
gäller överklagande 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

En översyn av 
beslutsmallar och 
hänvisningstexter pågår 
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Område Rutin/kontroll Frågor Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kommentar 2020 Åtgärder 

  Handläggning, 
hänvisning till 
förvaltningslagen 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

En översyn av 
beslutsmallar och 
hänvisningstexter pågår 

 

Skollagen 29 kap. 
Övriga 
bestämmelser 

Samverkan och anmälan 
till socialnämnden 

 Har orosanmälningar 
gjorts i tillräcklig 
utsträckning? 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Skolan/förskola uppfyller 
väl sin del gällande 
anmälningsskyldighet. 
Samverkan behöver 
utvecklas mellan 
socialtjänst och skola, sker 
i ramen för TSI och SSPF. 

 

  Säkerställa 
kommunala 
aktivitetsansvaret 

 
Uppfyller 

delvis 

 
Uppfyller 

delvis 

Utvecklingsarbete pågår 
inom ramen för projektet 
INVUX. 

 

  Anställda har skrivit på 
sekretessavtal 

 
Uppfyller 

helt 

 
Uppfyller 

helt 

  

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2020.84
Datum: 2020-11-06

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunchef Maria Reinholdsson
E-post: maria.reinholdsson@ale.se

Kommunstyrelsen

Organisatorisk flytt av ansvar för färdtjänst och
bostadsanpassning

Sedan hösten 2019 pågår översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt organisering. I
översynen har framkommit ett antal områden som framöver kan flyttas mellan nämnder för att
skapa tydligare möte med Alebor, synergieffekter samt driftsäkerhet. Två sådan områden är
bostadsanpassning och färdtjänst.

I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen, men organisationen hos
samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella bedömningarna och fattar beslut. Färdtjänst
regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst och avser enligt 1:a paragrafen särskilt anordnade
transporter för personer med funktionshinder. De som nyttjar färdtjänst är personer som på
grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation har en varaktig funktionsnedsättning och på
grund av funktionsnedsättningens art inte kan nyttja kollektiva färdmedel. Många av dem har
annat stöd via Ale kommun i form av ärenden som bedöms av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen rörande
bostadsanpassning. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag avser stöd till enskilda med
en varaktig funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att leva ett självständigt liv.

Båda dessa uppdrag rör alltså invånare som i stor utsträckning har flertal kontakter med
myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att leva självständigt. De
juridiska områden som berörs i övrigt är främst Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Efter dialog med berörda
företrädare för sektor samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg (ATO)
föreslås att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för mydighetsutövning och
budget för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag då det är en del i möjligheten att agera
utifrån helhetssyn och samordning runt enskilda i behov av stöd.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta budget motsvarande utfall
2020 plus index, ca 4 300 tkr avseende färdtjänst från kommunstyrelsen till omsorgs-och
arbetsmarknadsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta budget motsvarande utfall
2020 plus index, ca 1 950 tkr avseende bostadsanpassning från samhällsbyggnadsnämnden till
omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden.
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Maria Reinholdsson

Kommunchef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-11-06

· Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127 2020-08-27

· Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-07-06

· Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut § 108 2020-10-08

· Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2020-09-25

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Bakgrund

Sedan hösten 2019 pågår översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt organisering. I
översynen har framkommit ett antal områden som framöver kan flyttas mellan nämnder för att
skapatydligare möte med Alebor, synergieffekter samt driftsäkerhet.

Två sådan områden är bostadsanpassning och färdtjänst.

Färdtjänst ligger idag inom regelementet för kommunstyrelsen men biståndsbedömningen
genomförs inom sektor samhällsbyggnad tillsammans med bostadsanpassning. De beslut som
fattas med delegation underställs kommunstyrelsen i statistikform och inte så som de bör göras
i form av individuell redovisning per beslut.

Bostadsanpassning hanteras i sin helhet inom samhällsbyggnadsnämnden.

Samråd/samverkan

Frågan har under hösten 2019 och våren 2020 diskuterats mellan företrädare för respektive
sektor.

Dialog pågår med VISION då frågan i dagsläget berör en medarbetare inom sektor
samhällsbyggnad.

Remissyttrande

2020-08-27 § 127 Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslag om
organisationsförändring.

2020-10-08 § 108 Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till
kommunstyrelsens
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förslag om förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan
beskriven förutsättning.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Förändringen innebär omfördelning av befintlig resurs och budget.

Barnperspektivet

Barn berörs av färdtjänst och bostadsanpassning i form av rollen som hushållsmedlem eller
medresenär till vårdnadshavare med bistånd alternativt som biståndsmottagare då barnets
funktionsvariation kan biståndsbedömas. Vid biståndsbedömning ska barnperspektivet vägas in
i enlighet med barnkonventionens intentioner.

Miljöperspektivet

Effektiv färdtjänst kan ha minskad klimatpåverkan.

Funktionshinderperspektivet

Bostadsanpassning och färdtjänst är bistånd som beviljas enskilda med omfattande och
långvariga funktionsnedsättningar. Målgruppen har ofta ett flertal myndghetskontakter. Att
synktonisera biståndsbedömningen kan underlätta för den enskilde i form av färre kontakter och
enhetlig bedömning.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Förändring av ansvarsområden mellan nämnden innbär att reglementen coh
delegationsordningar behöver anpassas.

Ärendets kommunikationsbehov

Vid förändrat ansvar behöver Ale kommun kommunicera med invånare, intresseorganisationer
samt informera internt de som i sin tjäsntgöring möter målgrupperna.

Förvaltningens bedömning och motivering

Förvaltningesn bedömning utgår från att förenkla och tydliggöra ansvar och processer inom
organisationen men som främst förenklar och förbättrar i relation till invånare. Individuell
biståndsbedömning är integritetskänslig. Kommunens ansvar är bland annat enligt
förvaltningslagen att handlägga med legalitet, objektivitet och proportionalitet samt se till att
kontakter med enskilda är smidiga och enkla.

Syftet med att flytta ansvaret till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är att minska ner
antalet involverade organisationer som inhämtar integritetskänslig information samt underlätta
samordning av både kontakter och bedömning av behov.

Inom organisationen blir processen enklare att samordna och det ekonomiska ansvaret kopplas
samman med de budgetpåverkande besluten.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 127 Dnr SBN.2020.185

Remissvar gällande förslag till förändrat ansvar av
bostadsanpassning och färdtjänst

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remissförfrågan med
diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av handläggning av
bostadsanpassningsbidrag samt färdtjänst.

Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden
samt organisering. I översynen framkom ett antal områden som framöver kan
komma att flyttas mellan nämnder. Bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst
identifierades som sådana områden.

I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har dock ingen rådighet över budget och ingen insyn i
budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella
bedömningarna och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för
myndighetsutövningen rörande bostadsanpassning som avser stöd till enskilda
med en varaktig funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att leva ett
självständigt liv.

Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal
kontakter med myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges
möjlighet att leva självständigt. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg (ATO)
föreslås att omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för
myndighetsutövning och budget för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag då
det är en del i möjligheten att agera utifrån helhetssyn och samordning runt
enskilda i behov av stöd.

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till ovan nämnda
organisationsförändringar då dem anses främja kundfokus och i många fall en
enklare handläggning. Sårbarheten kommer också att minskas om
handläggarna ingår i en större arbetsgrupp med liknande arbetsuppgifter.
Sammantaget innebär det en säkrare leverans för kommuninvånarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-07-03

Protokoll KS § 100 2020-05-26 Organisering
sektor kommunstyrelsen - färdtjänst och
bostadsanpassningsbidrag 2020-05-29



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag
om organisationsförändring.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om organisationsförändring.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer: SBN.2020.185
Datum: 2020-07-06

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

Handläggare Jenny Ronnebro
E-post: Jenny.ronnebro@ale.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Remissvar gällande förslag till förändrat ansvar av bostadsanpassning
och färdtjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remissförfrågan med diarienummer KS.2020.84
gällande eventuell flytt av handläggning av bostadsanpassningsbidrag samt färdtjänst.

Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt organisering.
I översynen framkom ett antal områden som framöver kan komma att flyttas mellan nämnder.
Bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst identifierades som sådana områden.

I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har dock
ingen rådighet över budget och ingen insyn i budgetpåverkande beslut då
samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella bedömningarna och fattar beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen rörande
bostadsanpassning som avser stöd till enskilda med en varaktig funktionsnedsättning för att ge
dem möjlighet att leva ett självständigt liv.

Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal kontakter med
myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att leva självständigt. Efter
dialog med berörda företrädare för sektor samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet
och omsorg (ATO) föreslås att omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för
myndighetsutövning och budget för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag då det är en del i
möjligheten att agera utifrån helhetssyn och samordning runt enskilda i behov av stöd.

Nämnden ställer sig positiv till ovan nämnda organisationsförändringar då dem anses främja
kundfokus och i många fall en enklare handläggning. Sårbarheten kommer också att minskas
om handläggarna ingår i en större arbetsgrupp med liknande arbetsuppgifter. Sammantaget
innebär det en säkrare leverans för kommuninvånarna.

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag om
organisationsförändring.

Thomas Lenell

Sektorchef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-07-06

· Protokoll KS § 84, 2020-05-26
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Kommunstyrelsen

Bakgrund

Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt organisering.
I översynen framkom ett antal områden som framöver kan komma att flyttas mellan nämnder.
Två sådana områden bostadsanpassning och färdtjänst.

I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har dock
ingen rådighet över budget och ingen insyn i budgetpåverkande beslut då
samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella bedömningarna och fattar beslut. Färdtjänst
regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst och avser enligt 1:a paragrafen särskilt anordnade
transporter för personer med funktionshinder. De som nyttjar färdtjänst är personer som på
grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation har en varaktig funktionsnedsättning och på
grund av funktionsnedsättningens art inte kan nyttja kollektiva färdmedel. Många av dem har
annat stöd via Ale kommun i form av ärenden som bedöms av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen rörande
bostadsanpassning. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag avser stöd till enskilda med
en varaktig funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att leva ett självständigt liv. Båda
dessa uppdrag rör alltså invånare som i stor utsträckning har flertal kontakter med myndigheter
för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att leva självständigt. De juridiska
områden som berörs i övrigt är främst Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg (ATO) föreslås att omsorgs-
och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för myndighetsutövning och budget för färdtjänst
och bostadsanpassningsbidrag då det är en del i möjligheten att agera utifrån helhetssyn och
samordning runt enskilda i behov av stöd.

Färdtjänst har traditionellt hanterats under två nämnder i Ale kommun. Ställningstagandet har
utgått ifrån propositionen 1996/97:115 där det underströks att färdtjänst är att betrakta som ett
komplement till kollektivtrafiken och därmed en trafikfråga. Fram till 1998 var färdtjänst
reglerat i socialtjänstlagen.

Frågan har under hösten 2019 och våren 2020 diskuterats mellan företrädare för respektive
sektor. Syftet med ärendet är att behandla frågan i respektive nämnd.

Ärendets kommunikationsbehov

Behöver kommuniceras till berörda inom kommunen men också externa parter såsom
kommuninvånare.

Förvaltningens bedömning och motivering

Sektor samhällsbyggnad ser positivt på att färdtjänst och bostadsanpassning flyttar över till
sektor arbete, trygghet och omsorg. Överflytten anses öka möjligheterna att få till en kraftfull
struktur som förbättrar möjligheten till en enklare handläggning, minskad sårbarhet samt ett
ökat kundfokus och därmed en säkrare leverans för kommuninvånarna.
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Sektor samhällsbyggnad ställer sig positiv till ovan nämnda organisationsförändringar.



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

OAN § 108 Dnr OAN.2020.265

Remiss angående färdtjänst och bostadsanpassning

Ärendet

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har mottagit en remissförfrågan från
kommunstyrelsen med diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av
handläggning av bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst inklusive tillhörande
budget. I nuläget finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har dock ingen rådighet över budget och ingen insyn i
budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella
bedömningarna och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för
myndighetsutövningen rörande bostadsanpassning som avser stöd till enskilda
med en varaktig funktionsnedsättning.

Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal
kontakter med myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet
att leva ett självständigt liv. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbete, trygghet och omsorg föreslås att omsorgs och
arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för både budget och
myndighetsutövning för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag för att kunna
agera utifrån en helhetssyn och samordning runt enskilda i behov av stöd.

Sektorn ser positivt på ett övertagande av myndighetsutövningen och budgeten
för färdtjänst och bostadsanpassning. Övertagandet bedöms bidra till en
helhetssyn kring den enskildes behov av stöd. Ett övertagande ger möjlighet till
samordning med befintlig verksamhet inom sektorn men förutsättningen är att
arbetsuppgifterna kan spridas på flera medarbetare på respektive enhet, detta för
att minska sårbarheten vid frånvaro. Därmed behöver mottagande enheter kunna
rekrytera medarbetare med motsvarande kompetens som övriga medarbetare på
enheten eftersom man kommer att behöva dela sin tid mellan dessa
arbetsuppgifter och andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Remissvar angående förslag till förändrat ansvar
för bostadsanpassning och färdtjänst

2020-09-25

Protokoll 2020-05-26 KS § 100 Organisering sektor
kommunstyrelsen - färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag

2020-05-26



PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan
beskriven förutsättning.

Yrkande

Tyrone Hansson (FIA), ordförande, yrkar att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta detsamma.

Beslut

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan
beskriven förutsättning.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
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Verksamhetsutvecklare Hanna Kämpe
E-post: hanna.kampe@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Remissvar gällande förslag till förändrat ansvar för
bostadsanpassning och färdtjänst

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har mottagit en remissförfrågan från kommunstyrelsen
med diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av handläggning av
bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst inklusive tillhörande budget. I nuläget finns budget för
färdtjänst hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har dock ingen rådighet över budget och ingen
insyn i budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella bedömningarna
och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen rörande
bostadsanpassning som avser stöd till enskilda med en varaktig funktionsnedsättning.

Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal kontakter med
myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att leva ett självständigt liv. Efter
dialog med berörda företrädare för sektor samhällsbyggnad och sektor arbete, trygghet och omsorg
föreslås att omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för både budget och
myndighetsutövning för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag för att kunna agera utifrån en
helhetssyn och samordning runt enskilda i behov av stöd.

Sektorn ser positivt på ett övertagande av myndighetsutövningen och budgeten för färdtjänst och
bostadsanpassning. Övertagandet bedöms bidra till en helhetssyn kring den enskildes behov av
stöd. Ett övertagande ger möjlighet till samordning med befintlig verksamhet inom sektorn men
förutsättningen är att arbetsuppgifterna kan spridas på flera medarbetare på respektive enhet, detta
för att minska sårbarheten vid frånvaro. Därmed behöver mottagande enheter kunna rekrytera
medarbetare med motsvarande kompetens som övriga medarbetare på enheten eftersom man
kommer att behöva dela sin tid mellan dessa arbetsuppgifter och andra på enheten förekommande
arbetsuppgifter.

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag om
förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan beskriven förutsättning.

Hanna Kämpe Ebba Gierow

Verksamhetsutvecklare Sektorchef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-09-25.

· Protokoll KS, 2020-05-26 § 100, dnr KS.2020.84.
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen
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Bakgrund

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har mottagit en remissförfrågan från kommunstyrelsen
med diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av handläggning av
bostadsanpassningsbidrag samt färdtjänst inklusive tillhörande budget.

Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt organisering. I
översynen framkom ett antal områden som framöver kan komma att flyttas mellan nämnder.
Bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst identifierades som sådana områden.

I nuläget finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har dock ingen
rådighet över budget och ingen insyn i budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör
de individuella bedömningarna och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för
myndighetsutövningen rörande bostadsanpassning som avser stöd till enskilda med en varaktig
funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att leva ett självständigt liv.

Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal kontakter med
myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att leva ett självständigt liv. Efter
dialog med berörda företrädare för sektor samhällsbyggnad och sektor arbete, trygghet och omsorg
föreslås att omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för både budget och
myndighetsutövning för färdtjänst och bostadsanpassning för att kunna agera utifrån helhetssyn
och samordning runt enskilda i behov av stöd.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Förändringen bedöms inte medföra någon ekonomisk konsekvens för sektorn då även budgeten
flyttas över.

Ärendets kommunikationsbehov

Vid beslut om att genomföra flytten av färdtjänst och bostadsanpassning i enlighet med
kommunstyrelsens förslag krävs kommunikationsinsatser både internt i organisationen och externt
(till berörda kommuninvånare).

Sektorns bedömning

Sektorn ser positivt på ett övertagande av myndighetsutövningen och budgeten för färdtjänst och
bostadsanpassning. Övertagandet bedöms bidra till en helhetssyn kring den enskildes behov av
stöd. Ett övertagande ger möjlighet till samordning med befintlig verksamhet inom sektorn
(särskilda boenden och hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorgen). En förutsättning
bedöms dock vara att arbetsuppgifterna kan delas på flera medarbetare på respektive mottagande
enhet, för att på så sätt minska sårbarheten vid frånvaro, vilket annars riskerar öka
handläggningstiderna. Därmed behöver mottagande enheter kunna rekrytera medarbetare med
motsvarande kompetens som övriga på enheten, eftersom man kommer att behöva dela sin tid
mellan dessa arbetsuppgifter och andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-HR.2020.448
Datum: 2020-11-12

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Handläggare Malin Olsson
E-post: malin.olsson@ale.se

Kommunstyrelsen

Policy om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk
gällande mutor, jäv och representation

Ale kommun, som en offentlig förvaltning, ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med
de krav som uppställs i regeringsformen. Förtroendevalda och anställda i Ale kommun har
därför ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption
samt att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet.

Om kommunens verksamhet inte sköts på ett sakligt och opartiskt sätt kommer allmänhetens
förtroende för kommunen att rubbas. Det är därför av stor vikt att anställda och förtroendevalda
inom Ale kommun handlar på ett sådant sätt att vi inte kan misstänkas för att påverkas av
ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i vårt arbete.

Kopplat till denna policy finns styrdokument som beslutas av kommunstyrelsen, kommunchef
eller HR-chef i form av riktlinjer, regler, bestämmelser och checklistor.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policyn om
förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande styrdokument upphör
att gälla: Policy och riktlinjer om förtroendeskapande verksamhet - etiskt regelverk gällande
mutor, jäv och representation (2012.214) 

Maria Reinholdsson Malin Olsson

Kommunchef HR-chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Policy om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation, 2020-11-06
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom

Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Bakgrund

Policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare.
Policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun såväl
medarbetare som chefer.

Ale kommun, som en offentlig förvaltning, ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med
de krav som uppställs i regeringsformen. Förtroendevalda och anställda i Ale kommun har
därför ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption
samt att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet.

Om kommunens verksamhet inte sköts på ett sakligt och opartiskt sätt kommer allmänhetens
förtroende för kommunen att rubbas. Det är därför av stor vikt att anställda och förtroendevalda
inom Ale kommun handlar på ett sådant sätt att vi inte kan misstänkas för att påverkas av
ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i vårt arbete.

Samråd/samverkan

Kommunchef och HR-chef har berett underlag till policyn om förtroendeskapande verksamhet,
etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation och har haft dialog med
arbetstagarorganisationerna på centralt informations- och förhandlingsmöte (IFM) samt att de
haft möjlighet till genomläsning.

Remissyttrande

Ärendet har ej varit föremål för remisshantering.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation implementeras inom ordinarie verksamhet och medför inga ekonomiska
konsekvenser.

Barnperspektivet

Att Ale kommun inför en policy om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande
mutor, jäv och representation ses inte påverka barnperspektivet negativt. Det kan komma
positiva effekter ur att Ale kommun blir en tydligare och mer attraktiv arbetsgivare och genom
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detta kan bibehålla och rekrytera personal till sina verksamheter där det finns barn, så som
skola och förskola.

Miljöperspektivet

Ale kommun arbetar aktivt för en hållbar miljö. Arbetet utifrån att införa en policy om
förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation ses inte
påverka detta i någon riktning

Funktionshinderperspektivet

Att arbeta medvetet med en policy om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk
gällande mutor, jäv och representation bidrar till att säkerställa en likvärdighet i både
personalpolitik och rekrytering. Detta ses därmed endast kunna bidra till positiva effekter ur ett
funktionshinderperspektiv.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Policy och riktlinjer om förtroendeskapande verksamhet - etiskt regelverk gällande mutor, jäv
och representation (2012.214) gäller härmed ej längre

Ärendets kommunikationsbehov

När policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation är antagen behöver samtliga chefer och medarbetare inom organisationen få en
presentation av vad den står för och dess innehåll.
Policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation kommer också att publiceras i HR handboken samt på ale.se.

Förvaltningens bedömning och motivering

Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att förverkliga visionen
Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service och tjänster till Ale kommuns
invånare.

Att anta policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare.
Policyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun såväl medarbetare som
chefer.

Om kommunens verksamhet inte sköts på ett sakligt och opartiskt sätt kommer allmänhetens
förtroende för kommunen att rubbas. Förtroendevalda och anställda i Ale kommun har därför
ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption samt att
upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. Det är därför av stor vikt att anställda och
förtroendevalda inom Ale kommun handlar på ett sådant sätt att vi inte kan misstänkas för att
påverkas av ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i vårt arbete.
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Policy om förtroendeskapande 
verksamhet, etiskt regelverk 
gällande mutor, jäv och 
representation 

Inledning och syfte  

Den offentliga förvaltningen arbetar på medlemmarnas uppdrag och ska iaktta 

saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som uppställs i 

regeringsformen. Förtroendevalda och anställda i Ale kommun har därför ett 

särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av 

korruption samt att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. 

Inom kommunen handlägger vi ärenden och sköter uppgifter som ofta har stor 

betydelse för enskilda människor eller företag. Om kommunens verksamhet 

inte sköts på ett sakligt och opartiskt sätt kommer allmänhetens förtroende för 

kommunen att rubbas. Det är därför av stor vikt att anställda och 

förtroendevalda inom Ale kommun handlar på ett sådant sätt att vi inte kan 

misstänkas för att påverkas av ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen 

i vårt arbete. Var och en av oss ansvarar för att känna till och följa de 

lagbestämmelser som gäller mutbrott och jäv.  

Omfattning 

Policyn omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Ale kommun och Ale 

kommuns bolag där Ale kommun utser majoriteten av styrelsen. Hur policyn 

ska tillämpas finns beskrivet i kommunens riktlinjer som antas av 

kommunstyrelsen. 

Policyn innebär att anställda och förtroendevalda: 

✓ Verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och 

opartiskhet i sin tjänsteutövning. 

✓ Handlar på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av 

ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete. 

✓ Iakttar ett sådant förhållningssätt att det inte kan förekomma risk för att 

göra sig skyldig till jäv, tagande av muta eller givande av muta. 

✓ Betraktar varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka 

tjänsteutövningen. 

Ansvar 

Varje förvaltning och bolag där Ale kommun är ägare eller förvaltare eller 

utser majoriteten av styrelsen, ansvarar för att policyn följs. 

 



  

 

Revidering 
Policyn gäller tills vidare. Den av kommunfullmäktige fastställda policyn ska 

granskas vid varje ny mandatperiod och revideras vid behov. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att pröva om kommunfullmäktige ska 

föreläggas förslag till revidering. Kommunchefen ansvarar för att revidera 

riktlinjen som beskriver hur policyn ska tillämpas. 

 

 



  

 

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-HR.2020.447
Datum: 2020-11-12

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Handläggare Malin Olsson
E-post: malin.olsson@ale.se

Kommunstyrelsen

Arbetsgivarpolicy

Ale kommun ska, med sina nämnder och bolag, ha en enhetlig arbetsgivarpolitik som bygger på
Ale kommuns vision med tillhörande uppdrag, värdegrund och förhållningssätt.
Arbetsgivarpolicyn är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare.
Arbetsgivarpolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun såväl
medarbetare som chefer.

Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att förverkliga visionen
Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service och tjänster till Ale kommuns
invånare.

I Arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom tre områden: ledarskap &
medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa samt kompetensförsörjning. Sammantaget gör dessa
områden det möjligt för Ale kommun att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, samtidigt
som vi kan driva en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.

Kopplat till denna arbetsgivarpolicy finns flertal styrdokument beslutade av kommunstyrelsen,
kommunchef eller HR-chef i form av riktlinjer, regler, bestämmelser och checklistor.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsgivarpolicy.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande styrdokument upphör
att gälla: Arbetsmiljöpolicy (KS.2013.183), Alkohol- och drogpolicy (KS.2007.208),
Mångfaldspolicy (KS.2001.246), Kränkande särbehandlingspolicy (KS.1998.274),
Rekryteringspolicy för vårdpersonal (KS.1998.297), Rekryteringspolicy (KS.2008.118),
Personalpolicy (KS.1994).

Maria Reinholdsson Malin Olsson

Kommunchef HR-chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-10-14
Arbetsgivarpolicy, 2020-10-14
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom

Samtliga nämnder
Samtliga sektorschefer

Bakgrund

Arbetsgivarpolicyn är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare.
Arbetsgivarpolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun såväl
medarbetare som chefer.

I Arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom tre områden: ledarskap &
medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa samt kompetensförsörjning. Sammantaget gör dessa
områden det möjligt för Ale kommun att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, samtidigt
som vi kan driva en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.

Medarbetarna är organisationens viktigaste tillgång i arbetet mot Ale kommuns vision. Vårt
dagliga samarbete bygger på dialog som präglas av respekt för varandras åsikter och olikheter.

I Ale kommun bidrar varje medarbetare till en god arbetsmiljö. Detta möjliggör ett hållbart
arbetsliv och ger samtidigt förutsättningar för kommunen att skapa värde för invånarna.

Samråd/samverkan

Kommunchef och HR-chef har berett underlag till arbetsgivarpolicyn och har haft dialog med
arbetstagarorganisationerna på centralt informations- och förhandlingsmöte (IFM) samt att de
haft möjlighet till genomläsning.

Remissyttrande

Ärendet har ej varit föremål för remisshantering.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Arbetsgivarpolicyn implementeras inom ordinarie verksamhet och medför inga ekonomiska
konsekvenser.

Barnperspektivet

Att Ale kommun inför en arbetsgivarpolicy ses inte påverka barnperspektivet negativt. Det kan
komma positiva effekter ur att Ale kommun blir en tydligare och mer attraktiv arbetsgivare och
genom detta kan bibehålla och rekrytera personal till sina verksamheter där det finns barn, så
som skola och förskola.

Miljöperspektivet

Ale kommun arbetar aktivt för en hållbar miljö. Arbetet utifrån att införa en arbetsgivarpolicy
ses inte påverka detta i någon riktning.
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Funktionshinderperspektivet

Att arbeta medvetet med en arbetsgivarpolicy bidrar till att säkerställa en likvärdighet i både
personalpolitik och rekrytering. Detta ses därmed endast kunna bidra till positiva effekter ur ett
funktionshinderperspektiv.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Arbetsmiljöpolicy 2013.183 kan avbeslutas.

Alkohol- och drogpolicy 2007.208 avbeslutas.

Mångfaldspolicy 2001.246 kan avbeslutas (om finnes).

Kränkande särbehandlingpolicy 1998.274 kan avbeslutas.

Rekryteringspolicy för vårdpersonal 1998.297 (inget dokument finns) kan avbeslutas.

Förslag till ny rekryteringspolicy 2008.118 kan avbeslutas.

Personalpolicy 1994 kan avbeslutas.

Ärendets kommunikationsbehov

När arbetsgivarpolicyn är antagen behöver samtliga chefer och medarbetare inom
organisationen få en presentation av vad den står för och dess innehåll.
Arbetsgivarpolicyn kommer också att publiceras i HR handboken samt på ale.se.

Förvaltningens bedömning och motivering

Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att förverkliga visionen
Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service och tjänster till Ale kommuns
invånare.

Att anta en arbetsgivarpolicy är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och
arbetsgivare. Arbetsgivarpolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale
kommun såväl medarbetare som chefer.

I Arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom tre områden: ledarskap &
medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa samt kompetensförsörjning. Sammantaget gör dessa
områden det möjligt för Ale kommun att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, samtidigt
som vi kan driva en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.

I policyn uttrycks vad arbetsgivaren förväntar sig av dig som medarbetare och vad du kan
förvänta dig av Ale kommun som arbetsgivare.

Arbetsgivarpolicyn tar utgångspunkt i Ale kommuns uppdrag, värdegrund och förhållningssätt.



 

 

Arbetsgivarpolicy 
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Inledning och syfte  

Ale kommun har, med sina nämnder och bolag, en enhetlig arbetsgivarpolitik 

som bygger på Ale kommuns vision med tillhörande uppdrag, värdegrund och 

förhållningssätt. 

Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att 

förverkliga visionen Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service 

och tjänster till Ale kommuns invånare. 

 

Vad är en arbetsgivarpolicy 

Arbetsgivarpolicyn är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare 

och arbetsgivare. Arbetsgivarpolicyn anger principer och vägledning för alla 

anställda i Ale kommun såväl medarbetare som chefer. 

I Arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom tre områden: 

ledarskap & medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa samt kompetensförsörjning. 

Sammantaget gör dessa områden det möjligt för Ale kommun att vara en 

attraktiv och hållbar arbetsgivare, samtidigt som vi kan driva en 

framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.  

Kopplat till denna arbetsgivarpolicy finns flertal styrdokument beslutade av 

kommunstyrelsen, kommunchef eller HR-chef i form av riktlinjer, regler, 

bestämmelser och checklistor som mer detaljerat reglerar HR-arbetet, 

exempelvis riktlinjer för rekrytering, regler för bisyssla, bestämmelser om 

befattningsbenämningar. 

 

Förhållningssätt 

Medarbetarna är organisationens viktigaste tillgång i arbetet mot Ale kommuns 

vision. Det är dig invånarna möter ute i kommunens verksamheter och du är 

grunden för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. I policyn 

uttrycks vad arbetsgivaren förväntar sig av dig och vad du kan förvänta dig av 

Ale kommun som arbetsgivare. 

Arbetsgivarpolicyn tar utgångspunkt i Ale kommuns uppdrag, värdegrund och 

förhållningssätt. Policyn syftar till att konkretisera kommunens vision.  

 

Medarbetskap och ledarskap 

Ale kommun är en attraktiv arbetsgivare med professionella och medskapande 

medarbetare och ledare. Alla tar ansvar och visar tillit till varandra för att Ale 

kommun ska kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot våra invånare. Vårt dagliga 

samarbete bygger på dialog som präglas av respekt för varandras åsikter och 

olikheter. Du välkomnar nya sätt att arbeta, och har modet att pröva nya vägar 

och samarbeten för att bidra till bästa nytta för dem vi är till för.  



  

 

Är du dessutom chef förväntas du ha en tydlig förankring i ditt uppdrag som 

arbetsgivare och kan utifrån detta fatta kloka beslut. I Ale kommun arbetar vi 

med tydligt, trygg och modigt ledarskap, där du bidrar till att organisationen hålls 

samman så invånare, näringsliv och besökare får tillgång till en professionell 

och lättillgänglig verksamhet. Genom ditt ledarskap uppmuntrar du nytänkande 

och kreativitet. Med Ale kommuns uppdrag och Aleborna i fokus inspirerar du 

dina medarbetare så att de vill, vågar och kan utveckla sin profession. Du 

skapar delaktighet kring Ale kommuns vision och mål. Du tycker om att leda 

andra människor och bygger tillitsfulla relationer med medarbetarna.  

 

Arbetsmiljö och hälsa 

I Ale kommun är varje medarbetare medveten om och bidrar till en god 

arbetsmiljö. Detta möjliggör ett hållbart arbetsliv och ger samtidigt 

förutsättningar för dig att skapa värde för invånarna. Genom delaktighet och 

medskapande ges möjlighet att göra skillnad i verksamhetens mål, resultat och 

utveckling. Ale kommun är en drogfri arbetsplats, det innebär ett absolut 

förbud för alla att vara påverkade av eller bruka droger i arbetet.  

Ale kommun är en jämlik och jämställd arbetsplats som kännetecknas av ett 

inkluderande klimat där alla har ett ansvar för att motverka trakasserier, 

kränkningar och diskriminering.  

 

Kompetensförsörjning  

Ale kommun är en attraktiv arbetsgivare som attraherar, rekryterar och 

utvecklar kompetenta medarbetare. Vi utmanar oss själva och andra att tänka 

och lära nytt för att bidra till en välfärd för invånarnas bästa. Genom att våra 

medarbetare är nyfikna, delar erfarenheter och vågar prova nytt, lär vi av 

varandra och utvecklas som medarbetare och organisation. Individens 

kompetensutveckling är ett villkor för att göra både organisationen och 

individen konkurrenskraftig och rustad för en hög förändringstakt. 

Medarbetarna ser sig själva som en tillgång och ser det som en självklarhet att 

delta i verksamhetsutvecklingen i våra olika verksamheter. 
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-HR.2020.449
Datum: 2020-11-12

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

HR-chef Malin Olsson
E-post: malin.olsson@ale.se

Kommunstyrelsen

Lönepolicy

Ale kommun ska, med sina nämnder och bolag, ha en gemensam lönepolitik som grundar sig på
Ale kommuns vision, med tillhörande uppdrag, värdegrund och förhållningssätt. Lönepolicyn är
ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare samt grundar sig på
lagstiftning, centrala- och lokala kollektivavtal.

Lönepolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun, såväl
medarbetare som chefer, och har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår
värdegrund samt Ale kommuns mål- och budgetdokument. Lönebildning och lönesättning har
ett långsiktigt syfte att bidra till verksamhetens mål.

Kopplat till denna lönepolicy finns styrdokument som beslutas av kommunstyrelsen,
kommunchef eller HR-chef i form av riktlinjer, regler, rutiner och checklistor.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta lönepolicyn.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande styrdokument upphör
att gälla: Handlingsplan för jämställda löner (2006.257 ) och Lönepolicy (1997.225). 

Maria Reinholdsson Malin Olsson

Kommunchef HR-chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Lönepolicy, 2020-11-06

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom

Samtliga nämnder
Samtliga sektorschefer
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Bakgrund

Lönepolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun, såväl
medarbetare som chefer, och har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår
värdegrund samt Ale kommuns mål- och budgetdokument. Lönebildning och lönesättning har
ett långsiktigt syfte att bidra till verksamhetens mål.

Lönepolicyn ska motivera medarbetaren till delaktighet i sin egen utveckling och att finna nya
vägar för verksamhetsförbättring, gemenskap och ansvarstagande. Lönepolicyn skall också ge
en gemensam värderingsgrund för lönesättning, öka möjligheten till att rekrytera och behålla
medarbetare samt stimulera de anställda till att förbättra kvalitén och öka effektiviteten.

Ale kommuns ambition är att lönesättning ska ske i dialog samt att lönepolitiken är känd,
begriplig och trovärdig för alla medarbetare. För att åstadkomma detta är det viktigt med god
dialog mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och medarbetare.

Samråd/samverkan

Kommunchef och HR-chef har berett underlag till lönepolicyn och har haft dialog med
arbetstagarorganisationerna på centralt informations- och förhandlingsmöte (IFM) samt att de
haft möjlighet till genomläsning.

Remissyttrande

Ärendet har ej varit föremål för remisshantering.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Lönepolicyn implementeras inom ordinarie verksamhet och medför inga ekonomiska
konsekvenser.

Barnperspektivet

Att Ale kommun inför en lönepolicy ses inte påverka barnperspektivet negativt. Det kan
komma positiva effekter ur att Ale kommun blir en tydligare och mer attraktiv arbetsgivare och
genom detta kan bibehålla och rekrytera personal till sina verksamheter där det finns barn, så
som skola och förskola.

Miljöperspektivet

Ale kommun arbetar aktivt för en hållbar miljö. Arbetet utifrån att införa en lönepolicy ses inte
påverka detta i någon riktning

Funktionshinderperspektivet

Lönepolicyn kommer att bidra till att säkerställa en likvärdighet i både personalpolitik och vid
rekrytering. Detta ses därmed endast kunna bidra till positiva effekter ur ett
funktionshinderperspektiv.
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Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Handlingsplan för jämställda löner 2006.257 gäller härmed ej längre.

Lönepolicy 1997.225  gäller härmed ej längre.

Ärendets kommunikationsbehov

När arbetsgivarpolicyn är antagen behöver samtliga chefer och medarbetare inom
organisationen få en presentation av vad den står för och dess innehåll.
Arbetsgivarpolicyn kommer också att publiceras i HR handboken samt på ale.se.

Förvaltningens bedömning och motivering

Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att förverkliga visionen
Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service och tjänster till Ale kommuns
invånare.

Att anta en lönepolicy ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling av
verksamhetens mål, ge en gemensam värderingsgrund för lönesättning. Policyn ska också öka
möjligheten till att rekrytera och behålla medarbetare, den är också ett uttryck för den politiska
viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare.



   

 

Lönepolicy  
Ale kommuns Lönepolicy har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår värdegrund 

samt Ale kommuns mål- och budget dokument. Alla medarbetare ska vara väl bekanta med detta.   
Mål och syfte 

Ale kommuns lönepolicy ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling av 

verksamhetens mål och ökat ansvarstagande genom att: 

• ge en gemensam värderingsgrund för lönesättning 

• öka möjligheten till att rekrytera och behålla medarbetare  

• stimulera de anställda till att förbättra kvalitén och öka effektiviteten 

 
Grundläggande principer för lönesättning 
Lönesättning sker främst vid nyanställning samt vid den årliga löneöversynen.  

Lönen ska spegla medarbetarens ansvar, kompetens och prestation samt vara konkurrenskraftig så 

att Ale kommun kan behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, både på kort och lång sikt. 

Varje medarbetare ska kunna påverka sin lön genom individuella resultat och genom att utveckla 

eller bidra till verksamhetens mål.   

Medarbetares prestation och resultat i förhållande till verksamhetsmålen varierar, detta innebär 

även att lönerna mellan medarbetare med liknande arbetsuppgifter kan skilja sig åt.  

Jämlika löner 

Lönesättning får aldrig påverkas av faktorer så som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Varje år ska kommunen genomföra en lönekartläggning enligt kraven i Diskrimineringslagen. 
Kartläggningen redovisar löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Nylönesättning 

Ale kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och det bestäms utifrån:  

• arbetets innehåll: krav och befogenheter 

• en bedömning av individens utbildning, erfarenhet och prestation utifrån gällande lönekriterier  

• tillgång och efterfrågan av specifik personal och marknadslöneläget för specifika befattningar 

• lönen ska vara fastställd innan anställningen börjar 
 
 

 



   

 

Löneöversyn 

Löneöversynen grundar sig på centrala och lokala löne- och kollektivavtal samt politiska 

prioriteringar. Utfallet från lönerevisionen ska harmonisera med det mervärde som medarbetaren 

skapar för Ale kommun och ska spegla medarbetarens prestation utifrån mål- och 

bedömningskriterier.   

Bedömningskriterier 
Bedömningen av medarbetarnas arbetsinsats ska göras utifrån av medarbetarna kända 

bedömningskriterier.  



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-HR.2020.302
Datum: 2020-11-12

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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HR-chef Malin Olsson
E-post: malin.olsson@ale.se

Kommunstyrelsen

Lönepolitisk plan

Ale kommun ska, med sina nämnder och bolag, ha en gemensam lönepolitik som grundar sig på
Ale kommuns vision, med tillhörande uppdrag, värdegrund och förhållningssätt. Den
lönepolitiska planen grundar sig på politiska beslut, lagstiftning samt centrala- och lokala
lönekollektivavtal.

Syftet med en tydlig lönepolitik är att få motiverade och engagerade medarbetare, att kunna
rekrytera, behålla och utveckla medarbetare samt att skapa god grund för
verksamhetsutveckling. Grunden med en tydlig lönepolitik är att lönekriterier är väl kända, att
medarbetar- och lönesamtal genomförs med alla medarbetare samt att roll- och
ansvarsfördelning i löneprocessen är tydlig. Med en tydlig lönepolitik bidrar Ale kommun till
goda förutsättningar för att leva upp till kommunmedborgarnas krav på verksamheten.

Kopplat till denna riktlinje finns styrdokument som beslutas av kommunchef eller HR-chef i
form av regler, rutiner och checklistor.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta lönepolitisk plan.

Maria Reinholdsson Malin Olsson

Kommunchef HR-chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Lönepolitisk plan, 2020-11-06

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef



2(3)

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

För kännedom

Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Bakgrund

Ale kommun ska vara en arbetsgivare med en gemensam lönepolitik som grundar sig på
politiska beslut, lagstiftning samt centrala och lokala lönekollektivavtal. Den lönepolitiska
planen anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun, såväl medarbetare som
chefer, och har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår värdegrund samt
Ale kommuns mål- och budgetdokument. Lönebildning och lönesättning har ett långsiktigt
syfte att bidra till verksamhetens mål för att nå visionen: Ale – Lätt att leva

Lönen ska motivera medarbetaren till delaktighet i sin egen utveckling, kollegial samverkan,
engagemang och vilja att finna nya vägar för verksamhetsförbättring. Vi ska ha en kultur där
resultat och goda prestationer belönas. Det i sin tur leder till utveckling av verksamhetens
effektivitet, kvalité och produktivitet samt till att vi har goda möjligheter att rekrytera och
behålla medarbetare.

Lönen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska vara sakligt grundad utifrån arbetets
svårighetsgrad, medarbetarens ansvar, kompetens och skicklighet.

Ale kommuns ambition är att lönesättning sker i dialog samt att lönepolitiken är känd, begriplig
och trovärdig för alla medarbetare. För att åstadkomma detta är det viktigt med god dialog
mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och medarbetare.

Samråd/samverkan

HR-chef har berett underlag till lönepolitisk plan och har haft dialog med
arbetstagarorganisationerna på centralt informations- och förhandlingsmöte (IFM) samt att de
haft möjlighet till genomläsning.

Remissyttrande

Ärendet har ej varit föremål för remisshantering.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Lönepolitisk plan implementeras inom ordinarie verksamhet och medför inga ekonomiska
konsekvenser.

Barnperspektivet

Att Ale kommun inför en lönepolitisk plan ses inte påverka barnperspektivet negativt. Det kan
komma positiva effekter ur att Ale kommun blir en tydligare och mer attraktiv arbetsgivare och
genom detta kan bibehålla och rekrytera personal till sina verksamheter där det finns barn, så
som skola och förskola.
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Miljöperspektivet

Ale kommun arbetar aktivt för en hållbar miljö. Arbetet utifrån att införa en lönepolitisk plan
ses inte påverka detta i någon riktning

Funktionshinderperspektivet

Lönepolitiska planen kommer att bidra till att säkerställa en likvärdighet i både personalpolitik
och vid rekrytering. Detta ses därmed endast kunna bidra till positiva effekter ur ett
funktionshinderperspektiv.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Inga övriga i kommunen styrdokument påverkar ärendet.

Ärendets kommunikationsbehov

När lönepolitiska planen är antagen behöver samtliga chefer och medarbetare inom
organisationen få en presentation av vad den står för och dess innehåll.
Den lönepolitiska planen kommer också att publiceras i HR handboken samt på ale.se.

Förvaltningens bedömning och motivering

Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att förverkliga visionen
Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service och tjänster till Ale kommuns
invånare.

Ale kommun ska vara en arbetsgivare med en gemensam lönepolitik som grundar sig på
politiska beslut, lagstiftning samt centrala och lokala lönekollektivavtal. Den lönepolitiska
planen anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun, såväl medarbetare som
chefer, och har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår värdegrund samt
Ale kommuns mål- och budgetdokument. Lönebildning och lönesättning har ett långsiktigt
syfte att bidra till verksamhetens mål.

En tydlig lönepolitik ger motiverade och engagerade medarbetare, ger förutsättningar vid
rekrytering, att kunna behålla och utveckla medarbetare samt att skapa god grund för
verksamhetsutveckling. En lönepolitisk plan ger goda förutsättningar för Ale kommun att leva
upp till kommunmedborgarnas krav på verksamheten.
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Ale kommuns lönepolitiska plan 

 

Bakgrund 
Ale kommun är en arbetsgivare med en gemensam lönepolitik som grundar sig på politiska beslut, 
lagstiftning samt centrala och lokala lönekollektivavtal. Lönebildning och lönesättning har ett långsiktigt 
syfte att bidra till verksamhetens mål för att nå visionen: Ale – Lätt att leva 

  
Lönen ska motivera medarbetaren till delaktighet i sin egen utveckling, kollegial samverkan, 
engagemang och vilja att finna nya vägar för verksamhetsförbättring. Vi ska ha en kultur där resultat 
och goda prestationer belönas. Det i sin tur leder till utveckling av verksamhetens effektivitet, kvalité 
och produktivitet samt till att vi har goda möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.   

  
Lönen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska vara sakligt grundad utifrån arbetets 
svårighetsgrad, medarbetarens ansvar, kompetens och skicklighet.  

  
Ale kommuns ambition är att lönesättning sker i dialog samt att lönepolitiken är känd, begriplig och 
trovärdig för alla medarbetare. För att åstadkomma detta är det viktigt med god dialog mellan 
arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och medarbetare.  

  

Varför lönepolitiska riktlinjer 
Syftet med en tydlig lönepolitik är att få motiverade, engagerade medarbetare, kunna rekrytera, behålla 
och utveckla medarbetarna samt att skapa grund för verksamhetsutveckling.  

  
Grunden med en tydlig lönepolitik är att lönekriterier är väl kända, att medarbetar- och lönesamtal 
genomförs med alla medarbetare samt att roll- och ansvarsfördelning i löneprocessen är tydlig.  
 
Med en tydlig lönepolitik bidrar vi till goda förutsättningar för att leva upp till kommunmedborgarnas 
krav på verksamheten. 
 

Grundläggande principer för lönesättning 
Lönesättning sker främst vid nyanställning samt vid den årliga löneöversynen. Löneöversynen grundar 
sig på regler i centrala och lokala löne- och kollektivavtal och politiska prioriteringar.  

  
Ale kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Detta innebär att lönen ska spegla 
medarbetarens individuella resultat och bidrag till verksamhetens mål. Medarbetares prestation och 
resultat i förhållande till verksamhetsmålen varierar, detta innebär även att lönerna mellan medarbetare 
med liknande arbetsuppgifter skiljer sig åt.   

 

Individuell och differentierad lönesättning bestäms utifrån:  

• Arbetets innehåll: krav och befogenheter 

• En bedömning av individens utbildning, erfarenhet och prestation utifrån gällande lönekriterier  

• Tillgång och efterfrågan av specifik personal och marknadslöneläget för specifika befattningar 
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Lönekartläggning 
Varje år genomförs en lönekartläggning av lönerna i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
skillnader i lön mellan kvinnor och män. Det är en del av de aktiva åtgärder som en arbetsgivare är 
ålagd att genomföra i sin verksamhet. Lönekartläggningen grundar sig på arbetsvärdering av 
arbetsgivarens befattningar samt kommunens samtliga löner. I lönekartläggningen analyseras lön för 
lika och likvärdigt arbete, samt hierarkiska löneskillnader. 
 

Lönebildningsprocessen 
Ale kommun tillhör arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). SKR träffar 
centrala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor (HÖK) med arbetstagarorganisationerna. Vid 
löneöversyn regleras förutsättningarna i de centrala avtalen och i lokala överläggningar med respektive 
facklig organisation.  
  
Inom lönebildningsprocessen inryms både lönesättning vid nyanställning och den årliga löneöversynen. 
 

Löneutrymme 

Löneutrymmet påverkas av gällande kollektivavtal, kommunens ekonomiska förutsättningar samt 
kommunens behov av löneökningar för att kunna behålla och rekrytera personal.   
  
De totala ekonomiska ramarna för löneökningskostnader fastställs i kommunens budget. Därefter 
diskuteras och fastställs om några, och i så fall vilka, yrkesgrupper ska prioriteras i löneöversynen. Vid 
bedömning används lönekartläggning som grund. Beslut om det totala utrymmet och hur det ska 
fördelas och prioriteras beslutas utav förvaltningsledningen. 
 
Respektive sektorchef beslutar om sektorn i övrigt ska göra några prioriteringar i löneöversynen så att 
utrymmet används där det behövs bäst. Sektorerna ansvarar sedan för att varje lönesättande chef har ett 
löneökningsutrymme att fördela individuellt till sina medarbetare.   
  
Vid beräkning av löneökningsutrymme generar oorganiserade medarbetare samma procentuella påslag 
som organiserade medarbetare inom aktuellt avtalsområde. 
 

Lönespridning 

Individuell och differentierad lön bidrar till lönespridning mellan olika medarbetare inom en grupp/ett 
yrke. Kommunen eftersträvar en god lönespridning grundad på lönekriterier som i sin tur kan skapa 
förutsättningar för en bra löneutveckling.  Individen ska själv genom sin insats kunna säkra sin 
löneutveckling, till god löneutveckling. 
 

Lönestruktur 

Vid lönesättning av en ny medarbetare är det till hjälp för chefen att se över den lönestruktur som finns 
för aktuell yrkeskategori.   
  
Lönestrukturen bör ge en bild av vilka förväntningar chefen har på sina medarbetare. Ju högre upp i 
lönestrukturen desto högre förväntningar utifrån prestation och resultat. Vid lönesättning av en 
nyanställning ska chefen ta i beaktande vilka förväntningar som finns på den nyanställda utifrån 
utbildning, erfarenhet och kraven på den tilltänkta rollen. Lönestrukturen i gruppen kan ge chefen en 
vägvisning om vilken lön som är rimlig att sätta.  
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Det är viktigt att rätt lön sätts redan vid första anställningstillfället, oavsett anställningsform, så att 
medarbetaren får rätt placering i lönestrukturen.   
  
Skulle det ändå uppstå situationer där medarbetare ligger fel i lönestrukturen ska dessa i första hand 
justeras i samband med ordinarie löneöversyn. För att det ska vara möjligt är det viktigt att respektive 
chef analyserar lönestrukturen i god tid inför löneöversynen så att korrekta prioriteringar kan göras. 
 

Diskriminering vid lönesättning 
Vid lönesättning av nyanställd eller i den årliga löneöversynen får det inte finnas någon osaklig 
löneskillnad på grund av kön eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna; könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etniskt ursprung, religion eller livsåskådning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Löneskillnader får inte heller bero på facklig eller politisk tillhörighet. Skillnader i 
lön måste kunna motiveras och förklaras.   
 

Ansvar i lönebildningsprocessen 
 
Kommunstyrelsen/HR 

• Förbereder löneöversynsarbetet, leder och samordnar lönesättningsarbetet i kommunen.  

• Tar fram instruktioner och tidplan för löneöversynsarbetet.  

• Sammanställer statistik och analyser.  

• Genomför förhandlingar, överläggningar och avstämningar enligt huvudöverenskommelsen, 
HÖK, med berörda fackliga organisationer.  

• Stödjer och utbildar kommunens chefer i lönebildning.  
  
Sektorchefer/verksamhetschefer 

• Ansvarar för analysarbetet kring sektorns/verksamhetens behov utifrån ett 
löneökningsperspektiv.  

• Leder och samordnar lönesättningsarbetet i sektorn.  

• Förankrar lönekriterierna inom respektive sektor/verksamhetsområde.  
  
Enhetschefer  

• Är arbetsgivarens företrädare och tillämpar arbetsgivar- och lönepolitik och beslut.   

• Informerar och för dialog med medarbetarna om kommunens lönepolitik.   

• Diskuterar tillsammans med medarbetarna lönekriterierna på arbetsplatsträffar.  

• Genomför samtal med medarbetaren om uppställda mål och resultat.  

• Meddelar den anställde förslag till ny lön med en tydlig koppling till resultatet.  

• Vid behov, upprättar handlingsplaner för medarbetare med låg löneutveckling.  
 

Fackliga parter 

• Deltar aktivt vid överläggningar inför löneöversyn. 

• Ska i kontakter med arbetsgivaren på alla nivåer, se till sina medlemmars intresse i 
lönesättningsarbetet. 

 
Medarbetare  
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• Deltar aktivt i dialogen om lönekriterier på arbetsplatsträffar.  

• Deltar, är aktiva och kommer väl förberedd till medarbetarsamtal och lönesamtal. 
 

Löneöversyn 
Lönen ska harmonisera med det mervärde som medarbetaren skapar för Ale kommun och lönen ska 
spegla medarbetarens prestation utifrån mål- och resultatuppfyllelse.   
  
Ambitionen är att lönesättning sker i dialog mellan chef och medarbetare vid löneöversyn. Syftet med 
en dialog kring lön och medarbetarens prestation är att skapa en process där medarbetarens resultat och 
löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. 
 

Löneöversynprocessen 
Löneöversynen är en årligt återkommande process, som börjar med fackligt uppstartsmöte och avslutas 
med att ny lön betalas ut.   
 

Lönesättning i dialog 
Syftet med en dialog kring lön och medarbetarens prestation är att skapa en process där arbetstagarens 
resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och 
resultat uppnås.  
  
De lönepolitiska riktlinjerna med tillhörande lönekriterier gäller alla medarbetare och alla verksamheter 
inom kommunen. Det är därför av stor vikt att riktlinjer och lönekriterier diskuteras och bryts ner så att 
det står klart vad de innebär för den egna verksamheten. Arbetsgivaren rekommenderar att riktlinjer 
och lönekriterier gås igenom minst en gång om året inför genomförande av lönesamtal. Det är viktigt 
att medarbetarna kan förstå koppling mellan prestation i sitt arbete och utfallet av den nya lönen.  Du 
som chef har ett ansvar att kunna förklara vad lönekriterierna innebär för en viss verksamhet eller ett 
visst yrke och kopplingen till mål och resultat.  
  
Under ett normalt anställningsår ska chefen och medarbetare genomföra tre samtal tillsammans: 
medarbetarsamtal, löne-/prestationssamtal och dialog om ny lön.  
 

Medarbetarsamtal 
Medarbetarsamtal är ett återkommande samtal som sker enskilt mellan medarbetare och närmaste chef. 
Samtalet är ett tillfälle för chefen att återkoppla och utvärdera det arbete som utförts av medarbetaren. I 
samtalet ska det även vara tydligt för medarbetaren vad som förväntas av denna i arbetet. Vidare är 
samtalet ett tillfälle att diskutera medarbetarens, chefens och verksamhetens utvecklingsmöjligheter 
samt ett tillfälle för att skapa delaktighet och påverkansmöjlighet för medarbetaren för att ständigt 
förbättra verksamheten.   
  
Samtalet ska mynna ut i en skriftlig personlig utvecklingsplan där chef och medarbetare sätter upp 
utvecklingsmål för medarbetaren.   
 

Löne-/prestationssamtal   
Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklings- och resultatsamtalet och ytterligare ett tillfälle för dialog 
mellan chef och medarbetare. Fokus i lönesamtalet är medarbetarens prestation från föregående år i 
förhållande till uppsatta lönekriterier, vilka förväntningar som chefen har på medarbetaren och hur väl 
medarbetaren uppfyller dessa. Som en förberedelse för lönesamtalet gör både medarbetaren och chefen 



 

6 

 

en bedömning utifrån gällande lönekriterierna av hur medarbetaren uppfyller dessa kriterier. Det är 
därför av stor vikt att lönekriterierna lyfts och diskuterats i arbetsgruppen så att båda parter har samma 
syn på vad kriterierna innebär i berörd verksamhet. Under lönesamtalet får både chef och medarbetare 
tillfälle att motivera sin bedömning. 
 
I lönesamtalet är det viktigt att chef och medarbetare inte diskuterar belopp på löneökningen, då det 
inte är möjligt för dig som chef att vid detta tillfälle veta vilket lönepåslag som kan bli aktuellt. Ny lön 
meddelas vid senare tillfälle och hur lönen förmedlas till medarbetaren beror på vilket förhandlingsspår 
berört fackförbund har valt.   
 

Lönekriterier 
Bedömningen av medarbetarnas arbetsinsats ska göras utifrån av medarbetarna kända lönekriterier. 
Förvaltningsledningen fattar beslut om vilka kriterier som ska gälla inom Ale kommun. 

 
Dialog om ny lön 
I dialog om ny lön har chefen som uppgift att motivera och meddela den nya lönen till medarbetaren. 
Det är viktigt att chef och medarbetare har en god dialog så att medarbetaren förstår sin nya lön. Vid 
detta samtal ska det klart framgå att det finns en tydlig koppling till lönekriterierna, de tidigare samtalen 
och den utvecklingsplan som tidigare upprättats.  
  
Om medarbetaren anser att felaktighet har skett vid lönesättning, har denna möjlighet att lyfta frågan 
vidare till sitt fackförbund. Fackförbundet har därefter möjlighet att lyfta frågan till arbetsgivaren vid 
avstämning av löneöversyn. Först efter avstämning med fackförbundet gäller ny lön.   
  
För de medlemmar vars fackförbund har valt traditionell förhandling gäller inte dialog om ny lön. Det 
är fackförbundet som förhandlar medlemmarnas löner och därefter kan arbetsgivaren meddela ny lön. 
Det finns här inga formkrav på hur lönen ska förmedlas men ambitionen är att det ska göras muntligen 
av chef till medarbetare. Om medarbetare begär ska lönesättande chef motivera den nya lönen.   
 

Svag eller ingen löneutveckling 
Det är naturligt att ägna mer kraft åt fördjupade insatser för de arbetstagare som av olika skäl inte når 
uppsatta mål. Chefer måste ge medarbetare en möjlighet att kunna påverka sin egen löneutveckling. 
Svag eller utebliven löneökning över tid ska för den enskilde vara något som framgått och motiverats i 
dialog mellan arbetstagare och chef. Vid behov upprättas en handlingsplan där det framgår för 
medarbetaren vad som krävs för att kunna få en förändrad och förbättrad löneutveckling, allt förankrat 
i den tidigare upprättade utvecklingsplanen. Såväl chef som medarbetare har ansvar för att 
handlingsplan och uppföljning av denna kommer till stånd. 
 

Lönesättning av medarbetare som är föräldralediga, tjänstlediga och har längre 
sjukfrånvaro 
Medarbetare som är föräldralediga, har längre sjukfrånvaro eller på annat sätt är tjänstlediga ska ingå i 
löneöversynen. Medarbetaren ska då erhålla samma löneutveckling som om medarbetaren varit i tjänst. 
Det får inte finnas något samband mellan en svag löneutveckling och frånvaron.  Medarbetaren ska 
erbjudas medarbetarsamtal, lönesamtal samt lönesättas individuellt och differentierat precis som 
medarbetare i tjänst. Tidigare prestationer och resultat innan aktuell frånvaro ska vara vägledande för 
lönesättning av dessa medarbetare. 
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Lönesättning av medarbetare i arbetsmarknadsåtgärder 
Medarbetare i arbetsmarknadsåtgärder ska lönesättas utifrån gällande lönekriterier likt övriga 
medarbetare inom kommunen, det vill säga med en individuell och differentierad lön. 
 

Lönesättning vid nyanställning 
Ansvarig chef svarar för lönesättning vid nyanställning. Chefen gör en individuell bedömning av den 
nyanställda utifrån rådande lönestruktur, rekryteringsläge samt ekonomiska förusättningar. Det är 
viktigt att en jämförelse görs med befintliga medarbetare i liknande befattningar.  
  
En jämförelse med befintliga medarbetare görs utifrån nedanstående kriterier:   

• Krav på befattningen – arbetsvärderingen  

• Kompetens i förhållande till krav på befattningen  

• Särskilda kunskaper och kompetens utöver yrkeskraven  

• Tidigare erfarenheter inom yrket  

• Andra yrkeserfarenheter eller för tjänsten relevanta erfarenheter  

• Rekryteringsläget  

• Lönespridningen för yrkesgruppen i Ale kommun 
 
Lön för en nyanställd kan variera inom berörd yrkeskategoris lönestruktur, från lägsta till högsta lön. 
Önskar chefen sätta en löneledande lön i yrkeskategorin ska frågan lyftas för beslut av sektorchef i 
samråd med HR-chef. Lönen ska fastställas innan beslut om anställning fattas.  
  
Ska chefen anställa inom en för kommunen helt ny yrkeskategori, ska befattningsbenämningen och 
lönen stämmas av med HR-avdelningen. Viktigt dock att organisationsförändringen har förhandlats 
enligt MBL. 
  
Ale kommun har avtalat grundlöner/lägstalöner för vissa yrkeskategorier. Grundlönerna är ett 
riktmärke som inte får understigas för aktuell befattning och ska vara vägledande när chefen lönesätter. 
  
Medarbetare som nyanställs i kommunen från och med 1 januari ska lönesättas i innevarande års 
lönenivå. Dessa medarbetare ska inte ingå i det årets löneöversyn. Det ska framgå på anställningsavtalet 
att medarbetaren inte ska ingå i årets löneöversyn. Det gäller både för medarbetare som är helt 
nyanställda i kommunen och för medarbetare som byter befattning inom kommunen. HR-avdelningen 
bistår med information om vilket riktmärke en chef bör utgå ifrån när denna sätter lön i nästa års 
lönenivå.   
 

Lönesättning av visstidsanställda 
Vid anställning av visstidsanställda ska chefen se till rådande lönestruktur i gruppen eller inom 
yrkeskategorin. Likt vid en tillsvidareanställning, ska tjänstens innehåll gällande bland annat 
svårighetsgrad, ansvar och befogenheter, samt den sökandes utbildning och erfarenheter vägas in vid 
lönesättning av en visstidsanställning. En medarbetare får inte lönediskrimineras på grund av att denna 
är visstidsanställd.   
  
Det är viktigt att rätt lön sätts redan från början eftersom lönen förblir oförändrad om 
visstidsanställningen förlängs eller övergår till annan anställningsform, om inte arbetsuppgifterna 
avsevärt förändras och arbetsinnehållet är att betrakta som nytt.   
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Visstidsanställda omfattas inte av den årliga löneöversynen. Lönen för visstidsanställda revideras vid 
möjlig förlängning/förändring av anställning. 
 

Lönesättning mellan löneöversynerna 
Under pågående anställning regleras lönen främst vid fastställda löneöversynstillfällen. Undantag får ske 
i synnerliga fall och beslutas av sektorchef i samråd HR-chef.  
  
Vid förändrat ansvar inom befintlig befattning ska förändringen vara av avsevärd art för att kunna 
motivera en ny lön. Arbetsskyldigheten inom en tjänst är i flertalet fall vidsträckt och därför är det 
möjligt som arbetsgivare att utöka en tjänst med nya arbetsuppgifter utan att det påverkar lönen. En 
förändring av lön i befintlig befattning görs i samråd med sektorchef och HR-chef.   
  
Lönesättning och lönejusteringar utanför löneöversynen sker inom ram för befintlig budget för berörd 
verksamhet.  
  
Lönepolitiken är gemensam för Ale kommun och ska inte användas internt som ett konkurrensmedel 
 

Övrigt  
 

Övertidsersättning 

Chefer som har personal-, budget- och verksamhetsansvar är övertidsavlösta och får därmed inte 
övertidsersättning. 
  

Lönetillägg  

Anställda som under begränsad tid tar på sig arbetsuppgifter som innebär förändrade ansvars- eller 
verksamhetsområden kan under denna begränsade tid (maximalt sex månader åt gången) få ett 
lönetillägg. Förändrade arbetsuppgifter inom samma befattning är inte skäl för lönetillägg.   
 
Ale kommun arbetar mycket restrektivt med lönetillgg. Det är sektorchef i samråd med HR-chef som 
beslutar om det föreligger grund för lönetillägg.  
  

Tjänster som kräver viss examen  

Inom kommunen finns det befattningar som kräver specifik utbildning eller examen. Vid de tillfällen en 
medarbetare anställs innan vederbörandes examen är färdig kan chefen sätta en lägre lön, samt en 
skrivelse i anställningsbeslutet om att medarbetaren vid uppvisat examensbevis får lönen reglerad. 
Lönen kan i detta fall hamna under grundlönenivå för aktuell befattning, dock ska även här hänsyn tas 
till tidigare erfarenheter och dylikt.   
  
Kompetensutveckling genom relevanta högskolekurser inom medarbetarens yrkesområde ger inget 
lönepåslag i sig. Det är något som bör vara en del av medarbetarens individuella utvecklingsplan och 
ses utifrån vilken förbättring i prestation och resultat som det medför. På så vis kan 
kompetensutvecklingen ge utslag i löneöversynen.    



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(8)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2020.474
Datum: 2020-11-12

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kanslichef Erik Bergman
E-post: erik.bergman@ale.se

Kommunstyrelsen

Lokalisering av ny F-6 skola i Nol eller Alafors

Befintliga skolor i Nol och Alafors kommer inom de närmaste åren inte att ha kapacitet för de
elevkullar som prognosticerats och utbildningsnämnden har därför meddelat servicenämnden
ett utökat lokalbehov. Utifrån det har sektor service producerat en rapport som belyser fem
olika alternativa handlingssätt baserat på perspektiven nuvarande lokaler, tid för färdigställande
samt ekonomiska förutsättningar.

Nuvarande skolor har stora investeringsbehov i befintliga lokaler samt har otillräckliga ytor
med anledning av utvecklingen av antal elever i området.

Frågan om lokalisering av ny skola handlar inte bara om skolan i sig, utan också om vilka
samhällsstrukturer som skapas i de olika orterna och vilka möjligheter till samlokalisering,
alternativ markanvändning med mera som skapas.

Ur utbildningsnämndens perspektiv behöver hänsyn tas till de rekryteringsmöjligheter som
lokaliseringen innebär, behovet av skolskjutsar samt tillgänglighet för medarbetare och
föräldrar. Ur kultur- och fritidsnämndens perspektiv finns ett intresse av samutnyttjande och
smart utformning av lokaler i allmänhet och en gymnastiksal i synnerhet. Det är frågor som
påverkar idrottsrörelsens förutsättningar i kommunen. Men det är också en ekonomisk fråga, då
en väl utformad lokal kan avändas under en större del av dygnet vilket kan ge god
nyttjandegrad.

Kommunstyrelsen har vid ärendets beredning kompletterat facknämndernas perspektiv med
perspektiven social hållbarhet och samhällsutveckling, tillgänglighet samt alternativ
markanvändning.

Lokaliseringen av en ny f-6 skola är ett stort beslut av flera skäl och det finns flera möjliga sätt
att gå vidare som kommer skapa möjligheter på respektive ort samtidigt som
utbildningsnämdens behov av lokaler tillgodoses och kommunen får en effektiv och
ändamålsenlig användning av mark och befintlig infrastruktur. Dessutom finns i de olika
alternativen möjligheter att på övergripande nivå finna ekonomiskt hållbara lösningar.

Givet sistnämnda stycke överlämnar förvaltningen ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
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Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-11-12

· Remissvar från kultur- och fritidsnämnden 2020-11-11

· Protokollsutdrag från servicenämnden § 91 2020-10-06

· Protokollsutdrag från utbildningsnämnden § 99 2020-09-30

· Tjänsteutlåtande sektor utbildning 2020-09-23

· Protokollsutdrag från servicenämnden § 74 2020-09-08

· Tjänsteutlåtande från servicenämnden 2020-09-02

· Rapport - Ny grundskola f-6 Nol/Alafors 2020-08-25

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Servicenämnden
Utbildningsnämnden

För kännedom

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunchef
Ekonomichef
Sektorchef service
Verksamhetschef fastighet sektor service
Lokalstrateg sektor service

Bakgrund

Kommunen har under flera år haft en relativt stor befolkningsökning. Antalet barn och unga
ökar därmed och behovet av förskolor och skolor är stort. Utbildningsnämnden har anmält
utökat lokalbehov i området Alafors Nol. Nuvarande skolor har stora investeringsbehov i de
befintliga lokalerna och har otillräckliga ytor i lokaler och uteområden med anledning av
utvecklingen av antal elever i området, som krävt bland annat paviljonglösningar för att klara
kapaciteten.

I dagsläget finns två skolor som svarar för orternas behov, Nolskolan och Himlaskolan. I
sammandrag är förutsättningarna för respektive skola följande vad avser lokalerna.

· Nolskolan har bedömts kräva omfattande renoveringar för att nå en sund inomhusmiljö
och vissa delar behöver rivas, då renovering inte är ekonomiskt försvarbar. Skolan är
kompletterad med paviljoner på grund av utrymmesbrist, trots det saknas
hemkunskapssal och språkundervisningen bedrivs på Himlaskolan. Matsal i två plan
hyrs av Folkets Hus. Idrottshallen täcker inte skolans behov varför eleverna hänvisas till
Himlaskolan.

· Himlaskolan har bedömts behöva avvecklas 2023 med hänvisning till byggnadernas
status. En hemkunskapssal har nyligen iordningställts.
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2025 bedöms Nolskolan ha en underkapacitet med 16 elever och Himlaskolan med 35 elever.
2030 finns med rådande lokaler en total underkapacitet på 139 elever i upptagningsområdet.

I sektor service rapport framgår att verksamhet fastighet fått i uppdrag att ta fram en rapport
som redogör för förutsättningar och lämnar rekommendation för placering av en ny grundskola
F-6 med plats för 600-700 elever i Nol eller Alafors. Rapporten är skriven utifrån perspektiven
nuvarande lokalers skick och utformning, tid för färdigställande av ny skola samt ekonomiska
förutsättningar. I det ursprungliga uppdraget ingick endast de två befintliga skolorna
(Himlaskolan och Nolskolan) men servicenämnden begärde 2020-06-02 en komplettering som
innebar att även en lokalisering på Tudorområdet/Brandsbo skulle utredas. Därutöver begärdes
fördjupade utredningar vad gäller att fortsatt behålla två skolor samt vilka alternativ för tillfällig
evakuering som finns.

De utredda alternativen innebär i sammandrag följande:

· Placering av ny skola på Nolskolans befintliga fastighet vilken utökas genom inköp av
närliggande fastigheter. Rapportens Alternativ 2 Nol.

· Placering av ny skola på Himlaskolans befintliga fastighet. Rapportens Alternativ 3
Alafors.

· Placering av ny skola genom inköp av fastigheten Brandsbo 1:156 i Nol. Rapportens
Alternativ 4 Brandsbo 1:156.

· Placering av två nya skolor, en F-3 i Nol och en 4-6 i Alafors, på befintliga
skolfastigheter. Rapportens Alternativ 5 Två skolor.

Sektor service föreslog i tjänsteutlåtande 2020-09-02 att servicenämnden skulle förorda ny
skola i Alafors. Nämnden beslutade dock att tillsända utbildningsnämnden rapporten utan eget
ställningstagande.

Sektor utbildning föreslog i tjänsteutlåtande 2020-09-23 att utbildningsnämnden skulle förordna
ny skola i Alafors. Nämnden beslutade dock att förorda en ny skola på
Tudorområdet/Brandsbo.

Servicenämnden beslutade 2020-10-06 § 91 att notera utbildningsnämndens remissvar och att
utan eget ställningstagande i sakfrågan översända ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt
beredning inför avgörande i kommunfullmäktige.

Samråd/samverkan

Utbildningsnämnden har under året genomfört en dialog med såväl vårdnadshavare som lärare
på berörda skolor. I dialogen har beaktats följande:

· Elevunderlag

· Resurseffektivitet

· Markägoförhållanden/markförhållanden

· Attratktiv utemiljö

· Socialbärkarft

· Tillgänglighet
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· Närhet och trytthet

· Evakueringsmöjligheter vid nybyggnation av skola

Resultatet från dialogerna finns kommunens hemsida.

Remissyttrande

Underhandsremiss har skickats till sektor samhällsbyggnad och sektor kultur och fritid.

Sektor samhällsbyggnad framför i remissvar daterat 2020-11-13 i sammandrag följande
synpunkter. En lokalisering i Alafors stödjer inte målet om hållbara transporter, då det kommer
att generera ökat resande, delvis bilburet sådant. Norra Nol är en mycket strategisk placering
men förenad med vissa risker som behöver hanteras i planläggningen. Planenheten vill framföra
att det under ett eventuellt planarbete för Nol Norra finns risker som behöver hanteras, och
hanteras dessa ej tillfredsställande så finns risken att bedömningen görs att en lokalisering av en
skola ej är lämpligt.

Mark- och exploateringsenheten framför att kommunen äger marken i Alafors till skillnad från
Nol. Sammanfattningsvis konstaterar mark- och exploateringsenheten gällande Norra
Nol/Brandsbo att vi vet inte om vi får förvärva området, vad det kommer att kosta eller när ett
förvärv kan ske. Ett beslut att bygga skolan på annans mark ger markägaren en otroligt bra sits
och kan förväntas driva upp priset inför en förhandling.

Ytterligare synpunkter framkommer i remissvaret.

Kultur- och fritidsnämnden framför i remissvar daterat 2020-11-11 att de förordar en placering
av ny skola och idrottshall Nol/Alafors på tomten i Brandsbo och de poängterar vikten av sektor
kultur och fritids medverkan tidigt i projektering av den nya skolan och idrottshallen för att
medverka till ett optimerat och flexibelt nyttjande av framtida lokalresurser.

Kultur- och fritidsnämnden motiverar sitt ställningstagande för lokalisering till
Tudorområdet/Brandsbo enligt följande:

"En placering av en ny skola och idrottshall på tomten i Brandsbo är det alternativ som är mest
tilltalande för Sektor kultur och fritid. Det ligger relativt nära pendeln och övrig kollektivtrafik
samtidigt som det finns goda möjligheter att transportera sig dit via gång och cykelvägar. Det är
också i Nol som det finns störst tryck från föreningslivet att få tillgång till en fullmåttshall
utifrån bland annat det ökade intresset för futsal och kampsport. Det finns dock fler inriktningar
och idrotter som skulle dra nytta av detta. En placering på denna tomt medför också att
föreningslivet parallellt kan bedrivas på motsvarande sätt som idag under en byggnation. Det är
självfallet så att tidsaspekten i detta alternativ inte är optimal och att Kultur och fritid gärna
hade fått en lösning på plats i ett tidigare skede. Det framstår dock som viktigare att placeringen
blir rätt utifrån samhällsutvecklingen och då framstår Brandsboalternativet som det mest
attraktiva."

Ytterligare synpunkter framkommer i remissvaret.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens

Sektor service har beräknat konstaderna för de olika alternativen enligt bilaga. Om ett av
alternativen 2, 3 och 4 väljs finns möjlighet till intäkt i form av exploatering och/eller
försäljning av befintliga fastigheter i Nol och Alafors.

I underlaget från sektor service framgår uppskattade driftkostnader till cirka 9 mkr per år för en
skola med 400 elever och drygt 15 mkr för 700 elever. Dessutom tillkommer driftkostnader för
gymnastiksal med 2,2 mkr per år. I det fall lokalerna utformas för att kunna användas av flera
verksamheter under större delen av dygnet samt med uthyrningsmöjlighet minskas
driftkostnaderna för berörd nämnd i form av delade kostnader, minskat behov av
kompletterande lokaler samt möjliga intäkter.

Barnperspektivet

Placeringen av en skola påverkar barns möjligheter att utifrån ålder och mognad kunna ta sig
till skolan på egen hand. En skola som placeras i anslutning till bostäder gynnar därmed barns
självständighet.

Miljöperspektivet

Skolplacering nära bostäder och/eller kollektivtrafik minskar behovet av ytterligare transporter,
både avseende skolskjutsar och hämtning/lämning med bil.

Funktionshinderperspektivet

Se barnperspektivet.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Mål och Strategier för lokalförsörjning i Ale kommun, KF § 104 2017-06-19

Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer i Ale
kommun, UBN § 4 2020-01-22

Lokalförsörjningsplan 2021-2030 Kommunfullmäktige § 43 2020-03-02

Därutöver kommer den översiktsplan som är under framtagande att påverkas av förevarande
beslut.

Ärendets kommunikationsbehov

Kommunikation i ärendet behöver ske inom den kommunala organisationen, till
kommuninvånarna och till olika externa intressenter.

Förvaltningens bedömning och motivering

Sektor service har utrett fem möjliga förslag till skolplacering. Alternativ ett i Nol är inte
möjligt då befintlig mark inte täcker behovet för ny skola samt tillräcklig utemiljö. Alternativ
fem med två skolor bedöms långsiktigt skapa merkostnader samt kan påverka möjligheten att
upprätthålla och rekrytera god kompetens då legitimerade lärare är en svårrekryterad grupp.

Återstående alternativ i Nol, Alafors och Nol Brandsbo är alla möjliga att genomföra, med olika
tidsperspektiv på mellan fyra till sju år samt med ekonomiska konsekvenser beräknade på
investering, evakuering och tillfälliga renoveringar av befintliga lokaler under byggnation. Alla
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tre alternativen innebär samtidigt möjlighet till intäkter då det/de alternativ som inte väljs kan
möjliggöra exploatering och/eller försäljning av befintliga fastigheter i Nol och Alafors vilket
inte har beräknats.

I frågan om placering av ny skola är flera väsentliga aspekter lyfta. Det handlar om tid för
färdigställande, investering och driftkostnad, rekryteringsmöjligheter, behov av skolskjutsar
mm. De frågor som inte utretts i tidigare beredningar avser möjlig samhällspåverkan som en
lokalisering kan ge samt möjliga intäkter på kort och lång sikt i förhållande till alternativ
markanvändning och nyttjandegraden av lokaler m.m.

Det kan dock sägas att utifrån ett översiktligt planeringsperspektiv kan en skola ha
konsekvenser för en orts attraktivitet sett till exploateringar för bostäder eller annan service.
Samtidigt kan den mark som frigörs på befintlig skola användas för annan verksamhet som
också utvecklar en ort, olika beroende på vilken slags verksamhet som etableras. Det finns
alltså olika scenarier som inte är utredda men som utifrån fattat beslut kommer att skapa
möjligheter för respektive ort. Utredningarna i det fallet hanteras inom befintligt arbete med ny
översiktsplan.

Social hållbarhet och samhällsutveckling

Det finns få studier kring hur en skolas lokalisering påverkar lokalsamhället. De platser som har
lägre fysiskt tillgänglighet till offentlig och privat service/verksamhet i allmänhet till exempel
med anledning av långa geografiska avstånd eller öar utan fast landförbindelse påverkas mest
av minskat utbud av offentlig service då människor bedömer pendlingstid, tillgänglighet,
kvalitet och autonomi vid val av ny bostadsort. För Ale kommuns del är området Alafors till
Nödinge ett relativt begränsat geografiskt område med, i en nationell jämförelse, hög tillgång
till kollektivtrafik och service. De lokaliseringar av skola som varit aktuella hos utbildnings-
och servicenämnderna har sannolikt ingen avgörande betydelse för samhällsutvecklingen i
allmänhet per ort rörande Alafors och Nol.

Nol har generellt närmare till kollektivtrafik och service, är tätare bebyggt och har högre andel
flerfamiljsbostäder. Alafors har fler villor över ett större geografiskt område och mindre
tillgång samhällsservice och kollektivtrafik.

Tillgänglighet

Tillgänglighet kan uppfattas på flera olika sätt. Avstånd, kollektivtrafik, parkeringsmöjligheter,
markförhållanden med mera har påverkan. För den som är rullstolsburen är höjdförhållanden
och parkeringsmöjligheter väsentliga. Barnfamiljer kan ha önskemål om närhet till parkering,
möjlighet till cykling eller gångavstånd. Trygga övergångar och angöringsmöjligheter vid
hämtning och lämning av små barn samt säkra skolvägar för äldre barn underlättar
vardagspusslet. Dem som yrkespendlar har också olika behov där tillgänglighet till
kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter ofta är viktiga. Lokaliseringen av skolan behöver
belysas utifrån barns och vuxnas möjligheter att komma till platsen via gång, eget fordon eller
kollektivtrafik samt att det finns möjligheter att parkera. Skolan som arbetsplats bör vara
attraktivt och tillgänglig för medarbetare vars bostad kan ligga inom eller utom Ale kommun
och där pendling blir en faktor som påverkar möjligheten att rekrytera nödvändig kompetens.

Alternativ markanvändning

Området Himlaskolan och kommunhuset är idag ett område som främst är befolkat under
kontorstid och därmed tomt kvällar och helger om det inte förekommer evenemang i
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Medborgarhuset eller Ledethallen. I framtiden finns möjligheter att omvandla platsen till
verksamhetsområde; i området pågår detaljplanearbete som syftar till att etablera
verksamhetsmark. Läget nära 45:an och med en trafikplats som med relativt låg trafiktäthet
idag kan vara attraktivt för flera olika verksamhetsområden, inte minst för verksamheter där
logistik är en viktig del.

Kommunen har ett stort behov av verksamhetsmark för etablering av nya och expanderande
verksamheter. En av flera förutsättningar för fortsatt befolkningstillväxt är att näringslivet kan
utvecklas och erbjuda lokala arbetstillfällen som kan minska behov av pendling för
kommuninvånarna.

Skolområdet i Nol ligger mitt i samhället och har utvecklingspotential både som förskola, skola
och bostäder. Närhet till tåg och buss medger enkel pendling för invånare och medarbetare. Fler
bostäder innebär dessutom fler hushåll som bidrar till en positiv befolkningstillväxt och i
förlängningen skatteintäkter.

Sammanfattande bedömning

Förvaltningen konstaterar att följande grundläggande fakta finns:

Alternativ Tidsram Ekonomi Kommentar Alternativ
användning

1 Nol 8 år Ej beräknat Otillräckligt
utrymme

Förskola,
bostäder

2 Nol 8 år 530 mkr Kräver inköp av
mark samt
troligsanering

Förskola,
bostäder

3 Alafors 4 år 380 mkr Högre krav och
kostnader maa
skolskjutsar

Svårare att
rekrytera

Verksamhetsmark

Bostäder

4 Nol Brandsbo 7 år 465 mkr Kräver inköp av
mark

5 Två skolor,
Alafors och Nol

8 år 530 mkr Högre
långsiktiga
driftkostnader

Utifrån ovan konstaterar sektor kommunstyrelsen att det finns flera olika perspektiv att beakta
förutom de perspektiv som framkommer i sektor service rapport. Social hållbarhet och
samhällsutveckling, tillgänglighet och alternativ markanvändning framkommer utöver de rent
fastighetsrelaterade, ekonomiska, tidsmässiga och utbildningspolitiska perspektiven.
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Det finns således för- och nackdelar med de olika lokaliseringsalternativen och det alternativ
som väljs kommer i senare skede kräva ytterligare utredningar. Lokaliseringen kommer också
påverka pågående arbete med översiktsplan och skapar möjligheten att redan i detta skede
beakta detta i samhällsplaneringen.

Sektorn överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
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1 Uppdrag 
 
Sektor service verksamhet fastighet har av Ale kommuns kommunledning fått i uppdrag att ta 

fram en rapport som redogör för förutsättningar och rekommendation av placering för en ny 

grundskola F-6 med plats för 600-700 elever i Nol eller Alafors. I grunduppdraget 

behandlades endast förutsättningarna för etablering av ny skola antingen i Nol eller Alafors 

på nuvarande skolfastigheter, Efter att rapporten redovisats i servicenämnden 2020-06-02 

återremitterades  ärendet till förvaltningen med uppdrag att: 

 

• Alternativet avseende en ny skola på Tudorområdet/Brandsbo, eller som det benämns i 

rapporten ”Norra Nol” skall utredas närmare. Servicenämnden ger därför i uppdrag till 

Sektor Service att utreda Norra Nol i likhet med hur man utrett alternativen två och tre 

enligt rapporten, avseende kostnader, föroreningar samt förvärvsmöjligheter av 

fastigheten. 

 

• Alternativen avseende två skolor bör även utredas närmare. En djupare analys bör göras 

avseende kostnader, placering, tidsaspekter samt övriga för- och nackdelar, för två skolor. 

 

• Alternativ för evakuering av eleverna från Nol och Alafors avseende behov, möjligheter 

och kostnader utreds för samtliga placeringsalternativ. 
 

Rapporten ska därefter på remiss till utbildningsnämnden och beslut om rekommenderad 

placering ska därefter tas av servicenämnden för vidare beslut i kommunstyrelsen. 

 

2 Källor 
 

Statusbesiktning och byggnadsteknisk inventering av byggnader Nolskolan. NOBAB 2020-

04-22 

Himlaskolan – Statusbesiktning in- och utvändigt. NOBAB 2019-10-18 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Nolskolan, Ale kommun. Relement 2020-01-

27 

Merkostnader på grund av markförorening vid nybyggnation av skola, Nol, Ale kommun. 

Relement 2020-02-07 

Värdeutlåtande avseende fastigheten Ale Nol 2:234. Bryggan 2020-02-20 

Markundersökning Brandsbo 1:156 Nol. Golder Associates 2012-06-08 

Kompletterande provtagning och utvärdering fd Tudorområdet, Nol COWI 2015-09 

Befolkningsprognos 2020-2031 Ale kommun. Sektor kommunstyrelsen 

Utvecklingsavdelningen 2020-04-20 

Ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer, Ale kommun UBN.2019.226 

Grundskola i Nol/Alafors – Bedömning evakuering vid nyproduktion av skola.  

Informationsmaterial från sektor utbildning, MEX och planenheten. 
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3 Bakgrund 
 

Antal barn i Ale prognostiseras att öka både på kort och lång sikt. Detta beror framförallt på 

den planerade bostadsbyggnationen inom prognosperioden (fram till 2031) samt att det 

senaste 5 åren har varit en kraftig inflyttning av framförallt barnfamiljer till Ale. En 

konjunktursvängning kommer att påverka nyproduktionen av bostäder och påverkar 

befolkningsprognosen. Men den kraftiga inflyttningen av barnfamiljer gör att utvecklingen 

för elevtal är säkrare. 

 

I årets befolkningsprognos har förhållandet mellan Nol och Alafors jämnats ut jämfört med 

förra årets prognos. Förra årets prognos visade 452 i Nol 2030 jämfört med 395 i årets 

prognos. För Alafors är motsvarande elevtal 257 i förra prognosen jämfört med 292 i årets. 

 

 

 
Figur 1 Utveckling per ort enligt befolkningsprognos Ale kommun 2020-2031 
 

För Nol Norra finns beslut om planläggning för bostäder. Planarbete har påbörjats men har 

avvaktat förberedelser för att ansöka om statligt bidrag för sanering av förorenad mark inom 

området. Fastighetsägaren är fast besluten om att försöka få till en bostadsexploatering och 

förbereder detta genom att ta fram utredningar som grund för en bidragsansökan till 

Naturvårdsverket. Bidragsansökan beräknas vara klar i början av 2021. 

 

Preliminärt bedöms området kunna rymma ca 500 bostäder. I underlaget till 

befolkningsprognosen ligger första inflyttning i 50 bostäder under 2030. Den bedömningen 

kan vara något optimistisk med hänsyn till ansökan om bidrag, saneringsåtgärder och tid för 

detaljplan och exploatering. Byggande kan bli senarelagt eller helt utebli om inte bidrag till 
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sanering erhålls. Här finns alltså en stor osäkerhet om omfattning av antal bostäder och när de 

kan stå färdiga.  
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4 Resurseffektivitet 
 

4.1 Ekonomi 

 

De resurser som ska stödja en god utbildning för alla är främst barn- och elevpeng samt 

kompetens. De ekonomiska resurserna hushålls bäst med om man uppnår en viss nivå av 

driftsstorlek där både lärartjänster och olika typer av kringresurser, bland annat kök, kan 

användas så effektivt som möjligt. I den bedömning som gjorts av konsultföretag ger en skola 

för 600 elever goda förutsättningar för effektivitet. Att bygga färre men större nya skolor 

kommer att göra stor skillnad i hur mycket medel som finns till den andra stora resursen - 

personal. 

 

4.2 Personal och kompetens 

 

Att upprätthålla kompetensnivån i förhållande till lagkrav är idag en stor utmaning. Som 

grund krävs en storlek på skolan där de mindre undervisningsämnena genererar 

heltidstjänst/er och där underlag finns för att alla pedagoger kan få ett väl fungerande schema 

och uppdrag. En annan viktig aspekt är att det är attraktivt i både behålla-arbete och 

rekryteringsperspektiv att kunna samarbeta med kollegor med samma ämnen/uppdrag.  
 

Avseende de båda skolornas läge och därmed attraktivitet så finns det en skillnad gällande 

antal sökande per tjänst. Nolskolan ligger i direkt anslutning till pendlingsmöjligheter och 

närhet till stationen. Himlaskolan ligger inte nära en pendel men har anslutande bussar med 

närliggande hållplats. Nolskolan ligger centralt i orten med de möjligheter det ger till 

närsamhällets utbud. Himlaskolan ligger mer naturskönt och har närhet till friluftsanläggning.  

 

Utifrån det rekryteringsbehov som skolorna haft sedan januari 2018 och fram till dags dato så 

har båda skolorna tillräckligt antal sökanden till de utlysta tjänsterna. Möjligen en viss 

svårighet att rekrytera till lärartjänster med specifika ämneskombinationer. Detta är dock inte 

unikt för de båda skolorna utan denna svårighet föreligger hos fler skolor. Nämnas kan 

slöjdlärare och fritidspedagoger. 

 

Nolskolan har haft en högre omsättning av lärare än vad Himlaskolan haft. Dock har inte 

Nolskolan haft några problem att tillsätta dessa tjänster. Himlaskolan har inte de senaste åren 

haft så hög personalomsättning. De tjänster som varit ute på annons har dock kunnat tillsättas.  

När det gäller attraktivitet och rekryteringsförmåga så spelar självklart fler faktorer in. Det 

handlar om tjänsternas innehåll, annonsering, skolornas inriktning samt Ale kommuns 

attraktivitet i stort. 
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Antal sökande per tjänst 

 2018 2019 2020 

Nolskolan 5 
14 
11 

5 

7 
13 

8 

4 
3 

17 
5 

12 
15 
10 

Himlaskolan 3 12 
9 

2 

Figur 2 Sammanställning av antal ansökningar per utannonserad tjänst 2018-2020 
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5 Social bärkraft 
 

För att jämföra de två olika förslagen av skolplacering, Nol eller Alafors, gör en översiktlig 

bedömning av socioekonomiska indikatorer för de olika orterna. Det görs för att bedöma om 

något av områdena statistiskt kan anses vara segregerade eller ha olika förutsättningar. 

Indikatorer som används är utbildningsnivå, bakgrund, inkomstnivåer, bostadsbestånd, andel 

som har ekonomiskt bistånd samt tandhälsa.  

 

När Nol och Alafors jämförs ses en marginellt socioekonomiskt starkare befolkning i Alafors. 

Personer i Alafors har i snitt något högre medelinkomst, utbildningsnivån är marginellt högre 

(89 % med gymnasial eller eftergymnasial utbildning i Alafors mot 84 % i Nol) och det finns 

en högre andel hushåll som faller inom de högre inkomstgrupper än i Nol. Nol har även högre 

andel personer som har fått ekonomiskt bistånd, 3 % i Nol mot 0,9 % i Alafors.  

Gällande bostadsbestånd och upplåtelseformer så finns det vissa skillnader mellan orterna. I 

Alafors är det 64 % äganderätt, 6 % bostadsrätt och 30 % hyresrätt. I Nol är det istället 48 % 

äganderätt, 12 % bostadsrätt och 39 % hyresrätt. Andel utrikesfödda är även högre i Nol 

(23%) än i Alafors (13 %).  

 

Tandhälsa är en viktig indikator för att följa en befolknings folkhälsa. Tandhälsa mäts oftast 

genom kariesfrihet. När vi tittar på 6-åringars kariesfrihet var 67,6 % kariesfria (2016/2017) i 

Nol. I Ahlafors är 86,2 % av 6-åringarna kariesfria. Andra hälsoindikatorer har uppmätts i 

Lupp-undersökningen 2017, där elever bosatta i Nol och Alafors kan jämföras. Inga 

signifikanta skillnader kan urskiljas mellan orterna.  

 

Social viktning är ett verktyg för skola och förskola att fördela resurser till enheter utifrån 

föräldrars bakgrund och utbildningsnivå. Ju högre social viktning, desto fler föräldrar med 

lägre utbildningsnivå och högre andel föräldrar med utrikesbakgrund. Viktningen visar att det 

skiljer sig mellan det två förskolorna i Nol, där förskolan i norra Nol har en högre viktning än 

den förskola som är placerad i södra Nol. I Nolskolan ses ingen hög social viktning, vilket 

indikerar att det är en större spridning på elever med olika bakgrund, än i jämförelse med 

förskolorna. För bedömningen stärker det att placera en skola i Nol.  

 

Vid en sammanslagning kan elever inom området föredra att söka sig till en skola i 

närliggande ort. Elever från Alafors skulle eventuellt söka sig till Älvängen om skolan 

placeras i Nol. Vid en placering i Alafors skulle vissa barn i Nol möjligen föredra att ta sig till 

Nödinge. Utifrån ett socioekonomiskt perspektiv och det vi ser idag kommer det inte leda till 

några större skillnader i elevsammansättning. Det är mycket små skillnader som uppvisas 

mellan orterna, sett till helheten. De studier som har gjorts kring åtgärder tittar oftast på 

områden med större skillnader och inte på marginella skillnader och för stora slutsatser ska 

inte dras vid endast små skillnader. 

 

Lokaliseringsstrategier i syfte att motverka social segregation i skolan är exempelvis att 

placera skolor vid centrala lägen i närheten av kollektivtrafik, att skolan placeras mellan 

grannskap med olika social status, eller att undvika områden och grannskap som befaras 
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väljas bort av många hushåll. Av de exempel som anges i Boverkets rapporter och annan 

forskning (exempelvis Boverket, Skolans nya plats i staden, 2017) är det den första delen som 

är relevant för den här bedömningen.  
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6 Nulägesbeskrivning 
 

6.1 Nol 
 

I Nol finns Nolskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna går 

därefter vidare till högstadiet på Da Vinciskolan. Nolskolan är uppdelad i fem permanenta 

byggnader. 2016, 2017 och 2019 kompletterades Nolskolan med paviljonger med tillfälligt 

bygglov 2021-05-21, 2021-05-23 och 2025-01-31, för att klara av att ta emot det antal elever 

som nu går på skolan.  Det finns 14 klassrum med 10 tillhörande grupprum. Teoretisk 

kapacitet är 350 elever. 

Ale kommun hyr Folkets hus lokaler som matsal för Nolskolan. Matsalen är uppdelad på plan 

1 och plan 2. 210 elever kan äta vid samma tillfälle.  

 

Avsaknad av hemkunskapssal medför att eleverna hänvisas till Kyrkbyskolan för 

undervisning i detta ämne. Även idrottshallens storlek är otillräcklig för Nolskolans behov 

och elever i årskurs 6 använder Ledethallen i Alafors för idrottsundervisning. 

Språkundervisningen sker på Himlaskolan. Paviljongerna har gjort att barnens utemiljö har 

minskat och det saknas yta för skolan att växa och för utemiljö.  
 

6.1.1 Tillgänglighet 
 

Nolskolan ligger inom 300 meter från både pendel och buss och har därmed mycket god 

tillgänglighet. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors och 413 mot Ryd. 

Det finns säkra gång- och cykelvägar mellan skola och stationen. 
 

6.1.2 Byggnadernas status 
 

I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i april 2020 konstateras att det krävs 

omfattande åtgärder av byggnaderna för att uppnå en sund inomhusmiljö i alla delar och för 

att byggnaderna ska ges en utökad livslängd. Dessutom bedöms byggnad B (idrottshall och 

slöjdsalar) och D (lektionssalar och vaktmästeri) sannolikt inte vara ekonomiskt försvarbart 

att renovera. 
 

6.1.3 Prognos Nolskolan 
 

Prognosen bygger på Befolkningsprognos 2020-2031 Ale kommun. 

 
År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Antal 
elever 

346 352 345 356 366 377 382 388 392 396 398 

Kapacitet 4 -2 5 -6 -16 -27 -32 -38 -42 -46 -48 

Figur 3 Över/underkapacitet utifrån 350 elevplatser 
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6.2 Alafors 
 

I Alafors finns Himlaskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Den 

teoretiska kapaciteten uppskattas till 215 elevplatser. Ledethallen i Alafors används för 

idrottsundervisning och under våren 2020 iordningställs även en lokal för undervisning i 

hemkunskap. 
 

6.2.1 Tillgänglighet 
 

Himlaskolan ligger inom 300 meter från busshållplats med säkra övergångar till skolan men 

cirka 2 kilometer från pendel. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors, 

413 Ryd och 414 Kollanda. Buss 403 har koppling till pendeltrafiken, i dagsläget är den dock 

främst anpassad för pendlare som pendlar ut från Ale och inte de som pendlar in.  

 

6.2.2 Byggnadernas status 
 

I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i oktober 2019 konstateras att för att uppnå en 

långsiktigt hållbar byggnad med rimlig livslängd och sunt inomhusklimat, krävs omfattande 

åtgärder av fasader, tak, fönster och stora delar av golvytorna. Verksamhet Fastighet har 

bedömt att Himlaskolan utifrån detta behöver avvecklas på sikt på grund av byggnadernas 

fysiska status. I nuläget gör fastighet bedömningen efter externt genomförda utredningar att 

skolan kan bedriva nuvarande verksamhet till och med 2023.  
 

6.2.3 Prognos Himlaskolan 
 

Prognosen bygger på Befolkningsprognos Ale kommun 2020-2031. 

 
År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Antal 
elever 

196 205 209 230 250 266 281 292 304 308 308 

Kapacitet 19 10 6 -15 -35 -51 -66 -77 -89 -93 -93 

Figur 4 Över/underkapacitet utifrån 215 elevplatser 
 

6.3 Ahlafors fria skola 
 

I Alafors finns Ahlafors fria skola, en friskola med elever från förskoleklass till årskurs 9. 

Ahlafors fria tar emot cirka 270 elever och elevantalet bedöms vara konstant över tid varför 

de inte räknats med i prognoserna för Nolskolan och Himlaskolan. 
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7 Detaljplaner 
 

7.1 Detaljplan Nol 2:188, 2:194 
 

Nolskolan årskurs 1-6 är belägen på fastighet Nol 2:188. Gällande detaljplan är Plan 321. 

Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras 

till högst 6,5 meter. Inom gällande detaljplaneområde ligger även Folkets Hus. 

Årskurs F är belägen på fastighet Nol 2:194 och gällande detaljplan är Plan 326. Detaljplanen 

fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras till högst 5,0 

meter. Marken runtom befintlig byggnad är prickad och får inte bebyggas. 

 

7.2 Detaljplan Ledet 1:1, Målje 1:93 
 

Himlaskolan årskurs F-6 är belägen på fastighet Ledet 1:1 och del av Målje 1:93. Gällande 

detaljplan är Plan 305. Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och 

byggnad får uppföras till högst 9,0 meter. 

 

7.3 Detaljplan Brandsbo 1:156 

 

Föreslagen fastighet Brandsbo 1:156 ligger inom Norra Nols industriområde, även kallat 

Tudor området och gällande detaljplan är Plan 312. Detaljplanen fastslår att området får 

användas för industriändamål och byggnad får uppföras till högst 9,0 meter. 

 

Ett detaljplanearbete pågår som syftar till att ändra delar av området till bostäder och allmänt 

ändamål. En ny detaljplan skulle kunna antas hösten 2021 förutsatt att den inte överklagas. 
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8 Markägoförhållanden/markföroreningar 

8.1 Nolskolan 
 

I Nol räcker inte kommunens nuvarande skolområde till för en ny skola av den storlek som 

behövs. Kommunen äger Nol 2:188 där Nolskolan ligger, Nol 2:194 där förskoleklass 

bedrivs, Nol 2:232 som är bebyggd med ett bostadshus samt gatumark som tillhör Nol 2:178. 

För att skapa ett fullstort skolområde bedöms att fastigheterna Nol 2:228, Nol 2:299 och Nol 

2:234 behöver förvärvas. De två förstnämnda äger Alebyggen, den tredje äger Ale 

Folketshusförening. 
 

I anslutning till skolområdet har under 2018-2019 en större marksanering gjorts för att ta hand 

om blyföroreningar. Från den kunskap som kommit fram i det projektet vet vi att det finns 

blyföroreningar inom Nol 2:194 (förskoleklassen) och Nol 2:299 (vårdcentralen) som är 

byggda på ett gammalt fyllnadsområde. I den utredning som Relement Miljö Väst AB har 

genomfört 2020-01-27 framgår bland annat att nu utförda och tidigare undersökningar visar 

att det finns kraftigt blyförorenade fyllnadsmassor inom framförallt östra delen av 

skolområdet. 

8.2 Alafors 
 

I Alafors äger kommunen befintligt skolområde som omfattar delar av fastigheterna Ledet 1:1 

och Målje 1:93. Inga kända markföroreningar på området. 

8.3 Norra Nol, Brandsbo 
 

Fastigheten Brandsbo 1:156 ägs av Nol Företagscenter AB. 

 

Detaljplaneområdet är idag till stor del industrimark och ängsmark. På industrifastigheten har 

Tudor tidigare bedrivit batteritillverkning fram till 1999. Verksamheten har orsakat kraftiga 

blyföroreningar i marken både på industrifastigheten och i närområdet. Genom åren har även 

ett antal andra industriverksamheter funnits på fastigheten eller i närområdet. 

 

I den utredning som COWI genomfört 2015 konstateras att stora delar av planområdet kräver 

saneringsåtgärder. Dock är saneringsåtgärderna på Brandsbo 1:156 inte lika omfattande som i 

övriga delar av planområdet förutom en grusad yta som innebär en något utökad sanering. 

 

COWI föreslår vidare en etappindelning för sanering av detaljplaneområdet för att undvika 

risken av föroreningsspridning på grund av damning om B-fabriken saneras i ett senare skede. 

Det kan medföra återkontaminering av redan sanerade områden. Förslag är därför att B-

fabriken som står på det kraftigast sanerade området rivs och hela det södra området saneras 

som en inledning. Detta kan medföra att sanering av Brandsbo 1:156 först kan saneras i ett 

senare skede. 
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9 Studerade alternativ till ny grundskola F-6 
 

Med utgångspunkt från bekräftad status på befintliga skolbyggnader i Nol och Alafors 

rekommenderas att ersättningslokaler skapas för båda skolorna. Fyra olika alternativ till ny 

grundskola F-6 i Nol eller Alafors har därför jämförts. Dessutom har ytterligare ett alternativ 

med två nya skolor, en F-3 och en 4-6 skola studerats som ett alternativ. 

 

Beräkningarna utgår från en skola för 700 elever utifrån att elevprognosen visar drygt 700 

elever 2031. I Ale kommuns lokalförsörjningsplan 2020-2031 har Kultur och Fritid tagit upp 

behovet av en fullstor idrottshall när ny skola byggs i Nol eller Alafors, varför även detta 

finns med i beräkningarna. Siffrorna är teoretiska beräkningar utifrån kvadratmeter och 

nyckeltal. 

 

Underlaget har inte behandlat trafikmatning eller belastning. De nyckeltal som har använts är 

en innemiljö beräknad med 10 kvadratmeter per elev och en utemiljö beräknad med antingen 

20 kvadratmeter eller 30 kvadratmeter per elev. I Ale kommuns ”Ramprogram för förskolans 

och skolans lokaler och miljöer” anges för utemiljö 30 kvadratmeter per elev i F-6, vilket 

också bygger på Boverkets rekommendationer. 

 

I angöring till skolan ingår utrymme för leveranser, renhållningsfordon, uppställningsplats för 

miljöhus samt parkering för föräldrarna vid lämning och hämtning av barn. 

 

9.1 Alternativ 1 Nol 
 

Ny skola byggs befintlig på fastighet som ägs av Ale kommun med en yta om 16 740 kvm. 

Fastighetsbeteckning Nol 2:188, Nol 2:32, Nol 2:194. 
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Skolbyggnad 2 plan 
 

Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering/ 

Angöring 

Total yta Differens 

3500 kvm 14 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 22 500 kvm -5 760 kvm 

      

Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

3 500 kvm 21 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 29 500 kvm -12 760 kvm 

 

Skolbyggnad 3 plan 

 

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

2 300 kvm 14 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 21 300 kvm -4 560 kvm 

      

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

2 300 kvm 21 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 28 300 kvm -11 560 kvm 

Figur 5 visar olika byggnadsalternativ utifrån friyta och byggnadshöjd 
 
Kommentar: 

Befintlig skolfastighet räcker inte till för en ny skola för 700 elever. 

Detaljplaneändring krävs för båda byggnadsalternativen. 
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9.2 Alternativ 2 Nol 
 

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun och dessutom förvärvas 

fastighet Nol 2:228 och Nol 2:299 som ägs av Alebyggen samt fastighet Nol 2:234 som ägs 

av Ale Folketshusförening. Den totala ytan blir då 23 000 kvm. Under förutsättning att 

kommunen kan förvärva samtliga fastigheter skulle en skola med en friyta om 20 

kvadratmeter per elev kunna inrymmas på fastigheten.  

 

 
 
Skolbyggnad 2 plan 

Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

3 500 kvm 14 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 22 500 kvm +500 kvm 

      

Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

3 500 kvm 21 000 kvm 1000 kvm 4 000 kvm 29 500 kvm -6 500 kvm 

 

Skolbyggnad 3 plan 

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

2 300 kvm 14 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 21 300 kvm +1 700 kvm 

      

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

2 300 kvm 21 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 28 300 kvm -5 300 kvm 

Figur 6 visar byggnadsalternativ utifrån friyta och byggnadshöjd 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/


Ale kommun 

SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 

212000-1439 

Telefon 

0303-70 30 00 

E-post 

kommun@ale.se 

Webb 

www.ale.se 

 

 

18 
  

Kommentar: 

• Fastigheten räcker inte till för en skola med en friyta om 30 kvm/elev. 

• En inlösen av ovanstående fastigheter (Vårdcentralen och Folkets Hus) kräver 

ersättningslokaler. I dagsläget äger Ale kommun inga fastigheter i Nol som skulle kunna 

ersätta dessa. En marknadsvärdering har utförts av Bryggan i februari 2020 där Folkets 

Hus marknadsvärde bedöms till 8,5 Mkr. När det gäller förvärv av den mindre fastigheten, 

ett hyreshus, uppskattas kostnaden till cirka 5 Mkr och den större, vårdcentralen, enbart 

markförvärv till cirka 15 Mkr. Därtill kommer kostnader för ersättningslokaler för 

vårdcentralen vilket är svårbedömt och kräver vidare utredning om det skulle bli aktuellt.  

• Detaljplaneändring krävs för detta alternativ. 

• Marksanering krävs. I den utredning som Relement genomfört bedöms merkostnad för 

hantering av blyförorenade fyllnadsmassor vid byggnation av ny skola inom området till 

28 Mkr. 

• Fastigheten medger en friyta om drygt 22 kvm/elev om byggnaden byggs i tre plan och 

knappt 21 kvm/elev om den byggs i två plan. 

 

9.2.1 Tidplan 
 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. Tidplanen utgår från att 

detaljplaneändring och markinköp kan pågå parallellt. 
 

Aktivitet Tid 

Förstudie 3 månader 

Detaljplaneändring 26 månader 

Projektering 7 månader 

Sanering inkl. projektering 24 månader 

Rivning befintliga byggnader 6 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total tid 96 månader (8 år) 
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9.3 Alternativ 3 Alafors 
 

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun med en yta om 26 000 

kvadratmeter (avser skolområdet). Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93.  
 

 
 
Skolbyggnad 2 plan 

 

Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering/ 

Angöring 

Total yta Differens 

3 500 kvm 14 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 22 500 kvm +3 500 kvm 

      

Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

3 500 kvm 21 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 29 500 kvm -3 500 kvm 

 

Skolbyggnad 3 plan 

 

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

2 300 kvm 14 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 21 300 kvm +4 700 kvm 

      

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

2 300 kvm 21 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 28 300 kvm -2 300 kvm 

Figur 7 visar olika byggnadsalternativ utifrån friyta och byggnadshöjd 
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Kommentar: 

• Ingen detaljplaneändring krävs.  

• Alafors är bullerutsatt vilket innebär att åtgärder behövs för att få en acceptabel ljudnivå. 

• Inga kända markföroreningar. 

• Fastigheten medger en friyta upp till 27 kvm/elev om byggnaden byggs i tre plan och 25 

kvm/elev om den byggs i två plan. 

 

9.3.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. 
 

Aktivitet Tid 

Förstudie och projektering 10 månader 

Rivning befintliga byggnader 6 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total 46 månader (ca 4 år) 
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9.4 Alternativ 4 Nol Brandsbo 1:156 

 

I norra Nol pågår ett detaljplaneändringsarbete, plan 312 som idag till största delen är avsedd 

för industriändamål. Inom detaljplaneområdet ligger fastigheten Brandsbo 1:156. Som i söder 

gränsar till Perstorps industri. Fastigheten är på 38 350 kvadratmeter varav 11 920 

kvadratmeter ligger inom område för skyddsavstånd vilket är 100 meter Perstorps fastighet. 

Närmast Perstorp är skyddsavstånd 30 meter som inte får bebyggas eller beträdas. Resterande 

70 meter kan användas för till exempel parkering men inte för verksamhetsbyggnader. För  

mark som kan bebyggas med skola återstår 26 430 kvm. 

 

 
Streckat område i rött visar fastigheten Brandsbo 1:156. I södra delen av fastigheten visas 

del inom skyddsområde. 

Skolbyggnad 2 plan 
Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering/ 

Angöring 

Total yta Differens 

3 500 kvm 14 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 22 500 kvm +3 930 kvm 

      

Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

3 500 kvm 21 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 29 500 kvm -2 970 kvm 
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Skolbyggnad 3 plan 
 

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

2 300 kvm 14 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 21 300 kvm +5 130 kvm 

      

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

2 300 kvm 21 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 28 300 kvm -1 870 kvm 

Figur 8 visar olika byggnadsalternativ utifrån friyta och byggnadshöjd. 

 

Om parkering och angöringsyta kan anläggas inom den skyddszon som ligger i södra delen av 

fastigheten ryms en skola med 30 kvadratmeters friyta per elev inom samtliga alternativ. 
 

Kommentar: 

• Detaljplaneändring krävs och nuvarande planarbete beräknas kunna fastslås hösten 2021. 

• Fastigheten ägs av Nols företagscenter AB vilka idag inte säger sig vara intresserade av 

att sälja fastigheten däremot är man positiv till ett markbyte med Ale kommun. Ett 

uppskattat tomträttsvärde uppgår till cirka 50 Mkr. 

• Marksanering krävs vilket uppskattas till cirka 10 Mkr. 

• Visst skydd kan behövas inbyggt i fasad som vetter mot Perstorps fastighet med tanke på 

risk för pölbrand vilket medför ökade kostnader. 

• Fastigheten ligger mitt emellan Nol och Alafors centrala delar. Se tidigare beskrivning  

gällande tillgänglighet för orterna. 

 

9.4.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. Tidplanen utgår ifrån att inga 

överklaganden inkommer gällande ny detaljplan. Om planen överklagas förlängs tidplanen 

med upp till två år. 

 
Aktivitet Tid 

Förstudie 3 månader 

Detaljplaneändring kvartal 2/3 2021 17 månader 

Projektering 7 månader 

Sanering inkl. projektering 24 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total tid 81 månader (ca 7 år) 

 

 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/


Ale kommun 

SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 

212000-1439 

Telefon 

0303-70 30 00 

E-post 

kommun@ale.se 

Webb 

www.ale.se 

 

A
le

 k
o
m

m
u
n
 –

 K
o
m

m
u
n
ik

a
tio

n
s
a
v
d
e
ln

in
g
e
n
 –

 2
0
1
9
-1

0
-3

1
 

2020-09-08 

23 
 

9.5 Alternativ 5 två skolor F-3 och 4-6 
 

Ett förslag som diskuterats är att bygga två mindre skolor, en F-3 i Nol och en 4-6 i Alafors, 

vardera för 400 elever.  

Beräkning av antal elevplatser har utgått från antal placerade elever HT-20 enligt skolvalet. 

För att eliminera Ahlafors fria påverkan på behov av elevplatser har beräkningen utgått från 

antal elever på skolorna höstterminen 2020 och antagit att förändringen av antal barn mellan 

åren i befolkningsprognosen kommer att påverka antal barn på skolorna. Förändringen av 

antal barn i förhållande till föregående år har lagts på innevarande år. År 2020 har placerade 

barn enligt skolvalet använts. 

Befolkningsprognos 2020-2031, från 2020-04-17, har använts. I skolområde Alafors ingår 

även Starrkärr, Kilanda och Ryd. 
 

Skola F-3 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Nol 198 189 197 199 206 217 219 220 220 225 227 230 

Alafors m fl 107 114 124 136 154 166 176 182 184 189 191 192 

Antal elever 305 303 321 335 360 383 395 402 404 414 418 422 

 

Skola 4-6 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Nol 161 157 155 156 150 159 158 162 168 167 169 168 

Alafors m fl 83 82 81 73 76 84 90 99 108 115 117 116 

Antal elever 244 239 236 229 226 243 248 261 276 282 286 284 

 
Skolbyggnad 2 plan på befintlig skoltomt 

 

Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering/ 

Angöring 

Total yta Differens 

2 000 kvm 8 000 kvm 1 000 kvm 3 500 kvm 14 500 kvm +2 240 kvm 

      

Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

2 000 kvm 12 000 kvm 1 000 kvm 3 500 kvm 18 500 kvm -1 760 kvm 

 

Skolbyggnad 3 plan på befintlig skoltomt 

 

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

1 400 kvm 8 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 14 400 kvm +2 340 kvm 

      

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

1 400 kvm 12 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 18 400 kvm -1 660 kvm 
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Skolbyggnad 2 plan på befintlig skoltomt inklusive inlösen av intilliggande enligt alternativ 2 

 

Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

2 000 kvm 8 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 15 000 kvm +8 000 kvm 

      

Skolbyggnad 

2 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

2 000 kvm 12 000 kvm 1000 kvm 4 000 kvm 19 000 kvm +4 000 kvm 

 

Skolbyggnad 3 plan på befintlig skoltomt inklusive inlösen av intilliggande enligt alternativ 2 

 

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

1 400 kvm 8 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 14 400 kvm +8 600 kvm 

      

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

1 400 kvm 12 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 18 400 kvm +4 600 kvm 

Figur 9 visar olika alternativ utifrån friyta och byggnadshöjd 
 

Kommentar: 

• En F-3 skola på nuvarande skoltomt för 400 elever medger inte en friyta om 30 kvm/elev. 

• Med en inlösen av intilliggande fastigheter enligt alternativ 2 medger en friyta om 30 

kvm/elev i såväl 2 plan som 3 plan. Detta alternativ kräver dock en detaljplaneändring 

vilket förlänger tidplanen. 

• Marksanering krävs. 

• Skoltomten i Alafors rymmer samtliga alternativ vilket redovisats i alternativ 3. 

• Samordnings- och samnyttjandevinster går till viss del förlorade och man delar upp skolan 

i två delar på två olika orter. 

 

9.5.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. Tidplanen utgår från att 

detaljplaneändring och markinköp kan pågå parallellt. 

 
Aktivitet Tid 

Förstudie 3 månader 

Detaljplaneändring 26 månader 

Projektering 7 månader 

Sanering inkl. projektering 24 månader 

Rivning befintliga byggnader 6 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total tid 96 månader (8 år) 
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9.5.2 Alternativ befolkningsprognos Nol Norra 
 

Utifrån antagandet att Tudorområdet bebyggs med bostäder har en alternativ 

befolkningsprognos för Nol tagits fram. Alternativen är gjorda från smärtgräns om 500 

bostäder, därefter 700 bostäder och maximalt om 1 000 bostäder. Bostäderna beräknas vara 

färdigbostäder från 2024 till 2030. Dessa alternativa prognoser har en högre osäkerhetsgrad 

än prognos 2020, då det fortfarande är tidigt i processen. 

 

 
 

 
 
 
Kommentar: 

• Om Tudorområdet  bebyggs med upp till 1 000 bostäder kommer inte en F-6 skola för 700 

elever att räcka till 2031. 

• Såväl Brandsbo 1:156 som Himlaskolans fastighet medger en utbyggnad upp till 900 

elever men då på bekostnad av friyta. 

• Brandsbo 1:156 medger en friyta för 900 elever om 27 kvm/elev förutsatt att parkering 

och angöring kan läggas inom område för skyddsavstånd. 

• Himlaskolans fastighet medger en friyta för 900 elever om 20 kvm/elev. Fastigheten 

angränsar dock till större grönområde som kan nyttjas. 
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Skolbyggnad 3 plan Brandsbo 1:156 , 900 elever 

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

3 000 kvm 18 000 kvm 1 000 kvm (4 000 kvm) 26 000 kvm +4 430 kvm 

      

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

3 000 kvm 27 000 kvm 1 000 kvm (4 000 kvm) 31 000 kvm -5 570 kvm 

 

 

Skolbyggnad 3 plan Alafors, Himlaskolan, 900 elever 

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 20 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

3 000 kvm 18 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 26 000 kvm +/0 kvm 

      

Skolbyggnad 

3 plan 

Friyta 30 

kvm/elev 

Fullstor 

idrottshall 

Parkering 

Angöring 

Total yta Differens 

3 000 kvm 27 000 kvm 1 000 kvm 4 000 kvm 35 000 kvm -9 000 kvm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/


Ale kommun 

SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 

212000-1439 

Telefon 

0303-70 30 00 

E-post 

kommun@ale.se 

Webb 

www.ale.se 

 

 

27 
  

 

11 Evakueringar 
 

I dokumentet ”Grundskola i Nol/Alafors - Bedömning evakuering vid nyproduktion av skola” 

finns mer detaljerad information, nedan följer endast utdrag gällande bedömningar för 

respektive alternativ. 

 

11.1 Ny skola i Nol 

Att uppföra evakueringslokaler i moduler inom befintlig skolfastighet bedöms som 

ogenomförbart eller mycket svårt. Beslut om skolans storlek och förvärv av kringliggande 

fastigheter kan underlätta uppförande av moduler något men bedöms ändå som svårt på grund 

av Nolskolans höga elevantal. Samtliga risker behöver utredas i en förstudie.  

 

Extern evakuering till Himlaskolan bedöms i detta läge som genomförbart. Att upprusta 

Himlaskolans lokaler kan vara ett attraktivt alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En 

fördjupad analys och bedömning bör göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när 

behovsanalys är uppdaterad och beslut om lokalisering är taget. 

 

Dessutom tillkommer moduler för att möta det växande elevantalet. Då elevantalet är större i 

Nol innebär det troligtvis att elever från Nol de sista åren får evakueras till Alafors. 
 

11:2 Ny skola i Alafors 

Lokal evakuering bedöms som genomförbart. Att upprusta Himlaskolans lokaler kan vara ett 

attraktivt alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En fördjupad analys och bedömning 

bör göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när behovsanalys är uppdaterad och 

beslut om lokalisering är taget.  

 

Extern evakuering i fastigheten där Nolskolan är lokaliserad i dag bedöms inte kunna 

inrymma ytterligare moduler för evakuering av elever från Himlaskolan. 

 

11.3 Ny skola i Brandsbo 1:156 

En ny skola i Brandsbo skulle inte kräva någon större evakuering av elever då de kan gå kvar 

i befintliga skolor till dess ny skola står klar. Däremot behöver Himlaskolans lokaler 

upprustas för att kunna vara i bruk längre än till 2023.  

 

Dessutom tillkommer moduler för att möta det växande elevantalet. Då elevantalet är större i 

Nol innebär det troligtvis att elever från Nol de sista åren får evakueras till Alafors. 

 

11.4 Två skolor, F-3 och 4-6 

Utifrån vad som tidigare beskrivits vad gäller ny skola i Nol så kommer Nolskolans elever 

behöva evakueras till Alafors under cirka fem år innan en ny skola kan stå klar i Nol. 

Dessutom behöver Himlaskolan renoveras för att  kunna vara i bruk längre än till 2023 samt 
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byggas till då skolan idag har en teoretisk kapacitet om 215 elever. Alternativt byggs en helt 

ny skola i Alafors initialt men även i detta scenario kommer tillfälliga paviljonger att behövas 

för att kunna ta emot alla elever från Nol. 
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12 Kostnader ny grundskola 
 

12.1 Investeringskostnader 
 

Uppskattade investeringskostnader grundas i förskolorna Lövängen och Nolbäcken med Ale 

kommuns förutsättningar gällande giftfri förskola, passivhus och miljöbyggnad silver. 

 

En skola är dock lite mer komplex med specialsalar, hemvister och annat nyttjande varav 

kvadratmeterpriset ökats med 2000 kronor per kvadratmeter vilket resulterar i 46 000 kronor 

per kvadratmeter. Detta är exklusive eventuella kostnader för hantering av detaljplan, 

eventuell marksanering och markförvärv. 

 

I kostnaden ingår huvudbyggnad, angöring, utemiljö, teknikrum, komplementbyggnader, 

renhållning och eventuell inhägnad av skolområde.  

 

Kostnaden för en fullstor idrottshall är beräknad enligt riktlinjer. 

 

Nybyggnad skola 700 elever 
 
Nybyggnad skola 700 elever 
 

 

322 000 000  

 
Nybyggnad fullstor idrottshall 

 

46 000 000 

 

 
Total 

 

 

368 000 000  

 

 

Nybyggnad skola 400 elever 

 

Nybyggnad en skola 400 elever 

 

 

184 000 000 

 

Nybyggnad fullstor idrottshall 

 

 

 46 000 000 

 

Total 

 

 

230 000 000 

 

Kostnad renovering Himlaskolan 

Drift och underhåll har uppskattat kostnaderna för åtgärder som behöver utföras för att kunna 

ha verksamhet i Himlaskolan under 4 år (t o m 2024) respektive 8-10 år (t o m 2030). 

Åtgärderna ska möjliggöra att skolan kan användas under den tid det tar att färdigställa en ny 

skola. 
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Enligt NOBABs utredning 2019-09-10 bedöms nödvändiga åtgärder, med tanke att 

byggnaden skall behållas i ca 3 år (2022):  

Igensättning friskluftsventiler krypgrund.  

Montage frånluftsfläkt krypgrund.  

Tömma rum som redan har stängts av och plugga dörr.  

Plugga ventilation i avstängda delar, montera frånluftsfläkt.  

Laga fönster provisoriskt i träslöjd.  

 

De flesta av dessa åtgärder är slutförda eller påbörjade. Hittills har åtgärderna kostat cirka 

700 000 kronor och Drift och underhålls uppskattning att ungefär samma summa tillkommer 

för att verksamhet ska kunna bedrivas till och med 2024. 

 

 

Kostnader för att ha skolan i drift 8-10 år 

 

 

55 000 000 – 68 000 000 

 

12.2 Driftkostnader 
 

Driftkostnader beskrivs i form av internhyror (avser enbart produktionskostnader). 
 Adm. Underhåll 

Fastighetsskötsel 
Försäkring 
245 kr/kvm 

Tomtskötsel 
57 kr/kvm 

Kapitalkostnad TOTALT 

Avrundat belopp 

 
Ny skola 700 
elever 
7000 kvm 
 

 
 

1 715 000 

 
 

399 000 

 
 

13 407 819 

 
 

15 522 000 

 
Ny idrottshall 
1000 kvm 
 

 
 

245 000 

 
 

57 000 

 
 

1 915 403 

 
 

2 217 000 

 
Ny skola 400 
elever 
4000 kvm 
 

 
 

980 000 

 
 

228 000 

 
 

7 661 611 

 

 

8 870 000 

Ny idrottshall 
1000 kvm 
 

 
245 000 

 
57 000 

 
1 915 403 

 

2 217 000 

Till internhyran tillkommer kostnader för media det vill säga el, värme, VA och sophantering. 

Till detta finns ingen schablon utan en jämförelse kan göras med Himlaskolan där 

mediakostnaden är 78 kronor per kvadratmeter. 
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12.3 Sammanställning 
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13 Sektor service bedömning av placering ny grundskola 

 

13.1 Alternativ 2 ny grundskola i Nol 
 

Fördelar:  

• Kollektivtrafik, närhet till pendeltågsstation 

• Närhet till samhällsservice 

• Finns fler barn i Nol (dock lägre elevtalsutveckling enligt befolkningsprognos) 

 

Nackdelar: 

• Fastighetens yta gör att det inte är möjligt att skapa en friyta som motsvarar 

rekommendationerna och det finns ej närliggande grönområden som kan kompensera den 

mindre ytan. 

• Då ersättningsbehovet är en skola för 700 elever tillsammans med en fullstor idrottshall, 

som tillsammans tar mer yta än möjligt i anspråk, finns inte utrymme för expansion. Om 

större behov av elevplatser utöver de 700 uppstår, behöver ytterligare en skola byggas på 

annan plats. 

• Inköp av andra fastigheter. 

• Ersättningslokaler för inköpta fastigheter. 

• Sanering av mark. 

• Detaljplaneändring. 

• Tidsaspekten, cirka 8 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Evakueringslokaler ej möjliga att placera i Nol utan bör lösas med placering i Alafors. 

• Högre totalkostnad än Alafors på grund av markinköp, sanering av mark och evakuering 

av elever under byggnation. 

 

13:2 Alternativ 3 ny grundskola Alafors 
 

Fördelar: 

• Stor detaljplanelagd tomt väl lämpad för byggnation av skola. 

• Stora rekreationsytor i direkt anslutning till skolområdet. 

• Tidsaspekten, cirka 4 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Lägre totalkostnad än Nol 

• Enklare evakueringslösning under byggnation. 

• Möjlighet att expandera vid framtida behov. 

 

Nackdelar: 

• Buller från E45. 

• Cirka 2 kilometer till pendelstation (ungefär likvärdigt med Kronanskolan i Älvängen). 

• Begränsad samhällsservice. 
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13.3 Alternativ 4 ny grundskola Brandsbo 1:153 
 

Fördelar: 

• Stor tomt väl lämpad för byggnation av skola 

• Enklare evakueringslösning under byggnation 

• Möjlighet att expandera vid framtida behov 

• Lokaliserad mitt emellan Nol och Alafors centrala delar 

Nackdelar: 

• Detaljplaneändring 

• Ale kommun äger inte marken 

• Sanering av mark 

• Tidsaspekten, cirka 7-9 år innan ny skola kan tas i bruk 

• Högre totalkostnad än Alafors på grund av markinlösen, sanering av mark, renovering av 

Himlaskolan, tillfälliga paviljonger samt kostnader för visst skydd i fasad mot Perstorps 

fastighet. 

 

13.4 Alternativ 5 två skolor, F-3 och 4-6 
 

Fördelar: 

• Båda orterna får behålla en skola 

Nackdelar: 

• Inköp av andra fastigheter. 

• Ersättningslokaler för inköpta fastigheter. 

• Sanering av mark. 

• Detaljplaneändring. 

• Tidsaspekten, cirka 8 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Evakueringslokaler ej möjliga att placera i Nol utan bör lösas med placering i Alafors. 

• Högre totalkostnad  

• Samordnings- och samlokaliseringsvinster går förlorade 

 

13.5 Rekommendation 
 

Utifrån underlag i rapporten tillsammans med ovanstående sammanställning av de olika alternativens 
för- och nackdelar rekommenderar verksamhet fastighet Servicenämnden att förorda alternativ 3, ny 
skola i Alafors. 
 
Då möjligheten att bedriva skolverksamhet i Himlaskolan är bedömd till utgången av 2023, möjligen 
något år längre, rekommenderas samtidigt en skyndsam beslutsprocess så att en förstudie av beslutad 
placering kan påbörjas omgående därefter. 

 
 
Helena Bokvist     Tony Jönsson 
Lokalstrateg     Fastighetschef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: SN.2020.54
Datum: 2020-09-022020-08-21

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-33 00 00 kommun@ale.se www.ale.se

Verksamhetschef Tony Jönsson
E-post: tony.jonsson@ale.se

Servicenämnden

Remiss till sektor utbildning angående placering av ny
grundskola i Nol eller Alafors

Sektor service har av Ale kommuns kommunledning fått i uppdrag att ta fram en rapport som
redogör för förutsättningarna och rekommendation av placering för en ny grundskola F-6 med
plats för 600-700 elever i Nol eller Alafors.

Rapporten skall på remiss till utbildningsnämnden och beslut om rekommenderad placering skall
därefter tas av servicenämnden för vidare hantering i kommunstyrelsen.
Ärendet kan tidigast slutbehandlas av servicenämnden på sammanträdet i november

Ärendet återremitterades till sektor service av servicenämnden 2020-06-02 för utredning och
komplettering av rapporten med:

· alternativ norra Nol (Brandsbo) i likhet med övriga alternativ

· alternativ med två skolor i likhet med övriga alternativ

· presentera evakueringskostnader för samtliga alternativ

Rapporten är nu kompletterad enligt beslut och behandlar förutsättningarna för etablering av ny
skola på Nolskolans och Himlaskolans nuvarande placering, norra Nol (Brandsbo) samt två skolor
på befintliga platser.

Alternativ 1 och 2 vid befintlig skola Nol

Alternativ 1 Nol vilket utgörs av nuvarande skolområde har begränsningar avseende fastighetens
yta vilket gör att det inte finns kapacitet för ca 700 elever.

Alternativ 2 i Nol innebär att befintlig fastighet kompletteras med två ytterligare fastigheter Nol
2:228 och Nol 2:299. Även då föreligger begränsningar utifrån friyta per elev samt att marksanering
krävs.

Båda alternativen i Nol kräver en ändring av gällande detaljplan.

Alternativ 3 Alafors
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Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun, Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och
Målje 1:93 och skulle inte kräva någon detaljplaneändring, dock är området bullerutsatt.
Det förekommer inga kända markföroreningar i området.

Alternativ 4 norra Nol (Brandsbo)

Fastigheten ägs av Nols företagscenter AB vilka säger sig positiv till ett markbyte med Ale
kommun, dock viktigt att denna är i samma utvecklingsskede som marken på norra Nol.
Detaljplanearbete pågår och beräknas kunna fastslås hösten 2021. Viss marksanering krävs vilket
uppskattas till ca.10 miljoner kronor. Visst skydd kan behövas inbyggt i fasad som vetter mot
Perstorps fastighet med tanke på risk för brand vilket medför ökade kostnader. Fastigheten ligger
mitt emellan Nol och Alafors centrala delar. Alternativets tid till färdigställande, ca. 7 år, kräver
kostsam upprustning av nuvarande skolor alternativt ersättningslokaler.

Alternativ 5 två skolor

En F-3 skola på nuvarande skoltomt i Nol för 400 elever medger inte en friyta om 30 kvm/elev.
Med en inlösen av intilliggande fastigheter enligt alternativ 2 medger en friyta om 30 kvm/elev i
såväl 2 plan som 3 plan. Detta alternativ kräver dock en detaljplaneändring vilket förlänger
tidplanen. Marksanering krävs.

En 4-6 skola på skoltomten i Alafors rymmer samtliga alternativ vilket redovisats i alternativ 3.
Samordnings- och samnyttjandevinster går till viss del förlorade om man delar upp skolan i två
delar på två olika orter.

Förvaltningens bedömning och motivering

Utifrån underlag i rapporten tillsammans med ovanstående sammanställning av de olika
alternativens för- och nackdelar rekommenderar verksamhet fastighet Servicenämnden att förorda
alternativ 3, ny skola i Alafors.

Då möjligheten att bedriva skolverksamhet i Himlaskolan är bedömd till utgången av 2023,
möjligen något år längre, rekommenderas samtidigt en skyndsam beslutsprocess så att en förstudie
av beslutad placering kan påbörjas omgående därefter.

Förvaltningens beslutsförslag till servicenämnden

1. Servicenämnden godkänner utredningen angående placering av ny skola i Nol - Alafors.

2. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att sända utredningen på remiss till
utbildningsnämnden med begäran om svar senast 2020-10-02.
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Rickard Tassini Tony Jönsson

Sektorchef Fastighetschef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande

· Rapport ny grundskola F-6 Nol/Alafors version 200821

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Utbildningsnämnden

För kännedom

Sektorchef sektor service, Fastighetschef

Bakgrund

Uppdrag av kommunledningen att sammanställa en rapport för ny skola Nol/Alafors

Samråd/samverkan

Lokalplanerare sektor utbildning, mark och exploateringsavdelningen

Remissyttrande

Ärendet skickas efter beslut till utbildningsnämnden för remissyttrande

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Se beslutsunderlag

Barnperspektivet

Vi beaktar barnperspektivet under hela processen.

Miljöperspektivet

Beaktas i framtida projektering

Funktionshinderperspektivet

Beaktas i framtida projektering

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Ärendets kommunikationsbehov
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Efter remiss till utbildningsnämnden tar servicenämnden beslut om att förorda lämpligt alternativ
och ärendet behandlas därefter av kommunstyrelsen.



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 74 Dnr SN.2020.54

Skolutredning för orterna Nol och Alafors

Remiss till sektor utbildning angående placering av ny
grundskola i Nol eller Alafors

Sektor service har av Ale kommuns kommunledning fått i uppdrag att ta fram en
rapport som redogör för förutsättningarna och rekommendation av placering för
en ny grundskola F-6 med plats för 600-700 elever i Nol eller Alafors.

Rapporten skall på remiss till utbildningsnämnden och beslut om rekommenderad
placering skall därefter tas av servicenämnden för vidare hantering i
kommunstyrelsen.
Ärendet kan tidigast slutbehandlas av servicenämnden på sammanträdet i
november

Ärendet återremitterades till sektor service av servicenämnden 2020-06-02 för
utredning och komplettering av rapporten med:

· alternativ norra Nol (Brandsbo) i likhet med övriga alternativ

· alternativ med två skolor i likhet med övriga alternativ

· presentera evakueringskostnader för samtliga alternativ

Rapporten är nu kompletterad enligt beslut och behandlar förutsättningarna för
etablering av ny skola på Nolskolans och Himlaskolans nuvarande placering,
norra Nol (Brandsbo) samt två skolor på befintliga platser.

Alternativ 1 och 2 vid befintlig skola Nol

Alternativ 1 Nol vilket utgörs av nuvarande skolområde har begränsningar
avseende fastighetens yta vilket gör att det inte finns kapacitet för ca 700 elever.

Alternativ 2 i Nol innebär att befintlig fastighet kompletteras med två ytterligare
fastigheter Nol 2:228 och Nol 2:299. Även då föreligger begränsningar utifrån
friyta per elev samt att marksanering krävs.

Båda alternativen i Nol kräver en ändring av gällande detaljplan.

Alternativ 3 Alafors



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun,
Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93 och skulle inte kräva någon
detaljplaneändring, dock är området bullerutsatt.
Det förekommer inga kända markföroreningar i området.

Alternativ 4 norra Nol (Brandsbo)

Fastigheten ägs av Nols företagscenter AB vilka säger sig positiv till ett markbyte
med Ale kommun, dock viktigt att denna är i samma utvecklingsskede som
marken på norra Nol. Detaljplanearbete pågår och beräknas kunna fastslås hösten
2021. Viss marksanering krävs vilket uppskattas till ca.10 miljoner kronor. Visst
skydd kan behövas inbyggt i fasad som vetter mot Perstorps fastighet med tanke
på risk för brand vilket medför ökade kostnader. Fastigheten ligger mitt emellan
Nol och Alafors centrala delar. Alternativets tid till färdigställande, ca. 7 år, kräver
kostsam upprustning av nuvarande skolor alternativt ersättningslokaler.

Alternativ 5 två skolor

En F-3 skola på nuvarande skoltomt i Nol för 400 elever medger inte en friyta om
30 kvm/elev. Med en inlösen av intilliggande fastigheter enligt alternativ 2 medger
en friyta om 30 kvm/elev i såväl 2 plan som 3 plan. Detta alternativ kräver dock
en detaljplaneändring vilket förlänger tidplanen. Marksanering krävs.

En 4-6 skola på skoltomten i Alafors rymmer samtliga alternativ vilket redovisats i
alternativ 3. Samordnings- och samnyttjandevinster går till viss del förlorade om
man delar upp skolan i två delar på två olika orter.

Förvaltningens bedömning och motivering

Utifrån underlag i rapporten tillsammans med ovanstående sammanställning av de
olika alternativens för- och nackdelar rekommenderar verksamhet fastighet
Servicenämnden att förorda alternativ 3, ny skola i Alafors. Då möjligheten att
bedriva skolverksamhet i Himlaskolan är bedömd till utgången av 2023, möjligen
något år längre, rekommenderas samtidigt en skyndsam beslutsprocess så att en
förstudie av beslutad placering kan påbörjas omgående därefter.

Beslutsunderlag

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2020-09-02
Rapport skola Nol Alafors version 2020-08-25

Föredragande

Helena Bokvist
Tony Jönsson



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Förvaltningens beslutsförslag till servicenämnden

1. Servicenämnden godkänner utredningen angående placering av ny skola i
Nol - Alafors.

2. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att sända utredningen på
remiss till utbildningsnämnden med begäran om svar senast 2020-10-02.

Yrkande från Socialdemokraterna

Vi yrkar på att utredningen godkänns och skickas till utbildningsnämnden utan
ställningstagande.

Beslutsgång
Ordförande Claes-Anders Bengtsson (KD) ställer proposition på
socialdemokraternas yrkande och finner att servicenämnden beslutar detsamma.

Beslut

Nämnden beslutar, utifrån yrkande från Socialdemokraterna, att

1. godkänna utredningen utan ställningstagande och

2. ge förvaltningen i uppdrag att sända utredningen vidare till
utbildningsnämnden

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Utbildningsnämnden
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2020.212
Datum: 2020-09-23

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

Nämndsekreterare Eva Ljungmark
E-post: eva.ljungmark@ale.se

Utbildningsnämnden

Remissvar Placering av ny grundskola F-6 i Nol eller Alafors

Utbildningsnämnden har tagit del av servicenämndens utredning Ny Grundskola F-6 i Nol/Alafors:
Rapport Förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors version 200825.Med utgångspunkt i
rapportens fem studerade alternativ har Sektor Service i sin slutliga bedömning presenterat fyra
alternativ till placering av ny grundskola. De fyra olika alternativen till placering som Sektor Service
anger möjliga är:

· Placering av ny skola på Nolskolans befintliga fastighet vilken utökas genom inköp av
närliggande fastigheter. Rapportens Alternativ 2 Nol.

· Placering av ny skola på Himlaskolans befintliga fastighet. Rapportens Alternativ 3 Alafors.

· Placering av ny skola genom inköp av fastigheten Brandsbo 1:156 i Nol. Rapportens
Alternativ 4 Brandsbo 1:156.

· Placering av två nya skolor, en F-3 i Nol och en 4-6 i Alafors, på befintliga skolfastigheter.
Rapportens Alternativ 5 Två skolor.

Ett beslut om placering av en ny skola utgår från och omfattar flera viktiga samhällsutvecklings-
perspektiv. I utbildningsnämndens ställningstagande beaktas endast de perspektiv som återfinns
inom ramen för utbildningsnämndens reglemente.

Två av alternativen är ekonomiskt ofördelaktiga samt är också de som tar längst tid fram till
färdigställd skola. Dessa är Alternativ 2 Nol och Alternativ 5 Två skolor

Alternativ 3 Alafors och Alternativ 4 Brandsbo 1:156 bedöms båda som goda alternativ. Dock
är det skillnad avseende tid fram till färdigställd skola. För utbildningsnämnden bör inte de
båda alternativen innebära stora kostnadsskillnader.

Utbildningsnämndens verksamheter och skolornas placering är viktiga delar i en framtida
samhällsutveckling och då kan Alternativ 4 Brandsbo 1:156 framstå som det bättre alternativet för att
stödja ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ur barnperspektivet samt till stöd för kompetensförsörjningen är Brandsbo 1:156 det
gynnsammare alternativet. Däremot innebär Alternativ 3 Alafors ett för kommunen som helhet mer
gynnsamt ekonomiskt alternativ.

För att ta ansvar på kort och medellång sikt för barn och elever i Ale kommun är en snabb process
av stor vikt och tidsaspekten för färdigställande av ny skola gör att Alternativ 3 Alafors ger
utbildningsnämnden bäst förutsättningar. Sektorns bedömning är att tidplan samt kostnaderna för
alternativ Brandsbo 1:156 innebär större osäkerhet och utmaningar för utbildningsnämndens
planeringsförutsättningar.

Utifrån Rapport Förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors version 200825 förordar Sektor
Utbildning Alternativ 3 Alafors.
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Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att förorda Alternativ 3 Alafors för placering av ny grundskola F-6.

Utbildningsnämnden beslutar i remissvar till servicenämnden att ny grundskola F-6 placeras i
Alafors.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Åsa Ericson Ulrika Ankel

Sektorchef Lokalplanerare

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 Remissvar Placering av ny grundskola F-6 i Nol eller Alafors

· PU Servicenämnden 2020-09-08 Beslut § 74 Remiss Placering av ny grundskola F-6

· Rapport Förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors version 200825.

· Mål och Strategier för lokalförsörjning i Ale kommun, KF § 104 2017-06-19.

· Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer i Ale
kommun, UBN § 4 2020-01-22

· Lokalförsörjningsplan 2021-2030, KF § 43 2020-03-02

· Dialog med vårdnadshavare Nol och Alafors 2020-02-18

· Dialog med lärare från Nolskolan och Himlaskolan 2020-01-21

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Servicenämnden
Kommunstyrelsen
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Bakgrund
I kommunfullmäktiges tidigare lokalförsörjningsplaner finns beslut om en ny grundskola
F-6 med placering i Nol eller Alafors och i Mål och Strategier för lokalförsörjning i Ale kommun,
KF § 104 2017-06-19 anges att framtida planering ska innefatta större enheter.

I arbetet med att skapa en bredare samverkan inom Ale kommun har bärande principer för
planeringsarbetet antagits. Principerna beslutades i Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och
skolans lokaler och miljöer i Ale kommun, UBN § 4 2020-01-22 samt återfinns i Rapport Förutsättningar för
ny grundskola i Nol eller Alafors version 200825.

En god skolplanering är en av förutsättningarna för god samhällsutveckling

För utbildningsnämndens verksamhet och hela kommunens utveckling är den sociala bärkraften av
största vikt. God planering för skolplacering och upptagningsområden till kommunens skolor och
förskolor resulterar i bättre förutsättningar för social hållbarhet.

Under en längre tid har arbetet med revidering av skolornas upptagningsområden pågått och det
beslut som fattas gällande upptagningsområden, kommer att få bärighet på planeringsarbetet för ny
grundskola Nol/Alafors. Placeringen av ny grundskola Nol/Alafors kan även påverka
bedömningen av lämpliga framtida upptagningsområden.

Samråd/samverkan

I den första version av rapporten som presenterades i början av 2020 hade Sektor Utbildning en
bred samverkan med sektorerna samhällsbyggnad, service och kommunstyrelsen. Det genomfördes
också dialogmöten med medarbetare på Himlaskolan och Nolskolan samt med vårdnadshavare på
de orter som skolorna idag har som upptagningsområde. Se bilagor Dialog vårdnadshavare samt
Dialog personal från Nolskolan och Himlaskolan.

Remissyttrande

Utifrån Rapport Förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors version 200825 bör Servicenämnden
ge fler nämnder möjlighet att yttra sig i syfte att få ett mer komplett beslutsunderlag. Fler yttranden
kan belysa bland annat perspektiv utifrån Samhällsbyggnad på markinköp, Kultur och fritid på
behov av idrottshall samt Kommunstyrelsen på ärendets påverkan på orts- och
samhällsutvecklingen.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

De resurser som ska stödja god utbildning för alla är främst barn- och elevpeng samt kompetens.
God ekonomisk resurshushållning uppnås med en viss nivå av driftstorlek, där både pedagogisk
personal och servicepersonal kan användas så effektivt som möjligt. I utbildningsnämndens
ramprogram anges en inriktning på 600 elever per grundskola. Genom att bygga färre men större
skolor kan bland annat kostnader för lokaler och drift hållas nere till förmån för pedagogiska
resurser.

Investeringskostnaden för nybyggnad av skolan är för samtliga alternativ identisk bortsett från
alternativet att bygga två skolor på befintliga platser, vilket är dyrare. Det tillkommer kostnader för
detaljplan för Alternativ 2 Nol och Alternativ Brandsbo 1:156. Kostnaden för detaljplan är liten i
relation till den totala kostnaden för nybyggnad.
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Placering av ny skola på Nolskolans befintliga fastighet vilken utökas genom inköp av närliggande
fastigheter. Rapportens Alternativ 2 ny grundskola i Nol.

Alternativet kräver enligt rapporten extra åtgärder till en kostnad om drygt 100 miljoner kronor.
Identifierade åtgärder är evakueringslokaler för Nolskolans elever under projekttiden samt åtgärder
för upprustning av Himlaskola, så att eleverna ska kunna gå kvar tills den nya grundskolan står
färdig.

Inköp av externa fastigheter för att kunna anpassa utemiljön till en yta om 20 kvm/elev, vilket ändå
inte uppnår Ale kommuns riktvärde för utemiljö om 30 kvm/elev.

Alternativet leder också till en ökning av antal elever med behov av skolskjuts, vilket påverkar
kostnaderna för utbildningsnämnden. Jämfört med idag, under förutsättning att elevernas
folkbokföringsadress går att jämställa med folkbokföringen om cirka 10 år, medför detta en årlig
ökning av skolskjutskostnader på cirka 300 000 kronor.

Placering av ny skola på Himlaskolans befintliga fastighet. Rapportens Alternativ 3 ny grundskola i Alafors.

Alternativet kräver enligt rapporten extra åtgärder till en kostnad om 10,7 miljoner kronor.

En byggnation i Alafors är enligt rapporten det alternativ som är mest tidseffektivt då tidplanen
anger fyra år till färdigställande, vilket inverkar på den ekonomiska bedömningen. Kalkylen är
baserad på en etappindelad produktion där hälften av eleverna, cirka 110 elever, evakueras till
moduler under produktionen vilket medför extra kostnader fram till färdigställandet. Samtidigt
behöver befintliga lokaler rustas upp för att förlänga livslängden på skolan fram till färdigställande
2024. Summan för de extra åtgärder som krävs ligger på cirka 10,7 miljoner kronor vilket ska
jämföras med 100 miljoner kronor i Alternativ 2 Nol.

Om skolan byggs i Alafors behöver kommunen ta ställning till investering i ny idrottshall utifrån
behovet i Nol, vilket kan vara problematiskt utifrån principer om ekonomiska vinster i
samutnyttjande.

Vid en analys av elevunderlaget för en sammanslagen grundskola kommer, utifrån befintligt
upptagningsområde och senaste befolkningsprognos, cirka 57 % av eleverna från Nol (395 st) och
resterande 43 % (292 st) från Alafors upptagningsområde (inklusive Starrkärr, Kilanda och Ryd).
En större andel av eleverna får i detta fall en längre sträcka till skolan jämfört med om skolan
placeras i Nol.

Vid en förändring av upptagningsområden för skolorna, enligt det arbetsmaterial som diskuteras
internt, skulle skillnaderna öka med en ännu större andel elever från Nol. Det leder också till en
ökning av antalet elever med behov av skolskjuts, vilket påverkar kostnaderna för
utbildningsnämnden. Jämfört med idag, under förutsättning att elevernas folkbokföringsadress går
att jämställa med folkbokföringen om cirka 10 år, medför detta en årlig ökning av
skolskjutskostnader om cirka 600 000 kronor.

En placering av ny skola i Alafors påverkar Komvux lokaler i Himlaskolan. För att
utbildningsnämnden ska kunna ta ställning till samtliga kostnader för detta alternativ borde
kostnader för ersättningslokaler för Komvux verksamhet tagits upp i rapporten. Alternativa lokaler
behöver säkerställas för att Alternativ 3 Alafors ska kunna genomföras.
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Placering av ny skola genom inköp av fastigheten Brandsbo 1:156 i Nol. Rapportens Alternativ 4 ny
grundskola Brandsbo 1:156.

Alternativet kräver enligt rapporten extra åtgärder till en kostnad om cirka 35 miljoner kronor.

En osäkerhetsfaktor är om det är möjligt för kommunen att förvärva fastigheten Brandsbo 1:156,
som ägs av Nols Företagscenter AB. Företaget har inte visat intresse av att sälja men är positiv till
ett markbyte. En placering av grundskola på fastigheten Brandsbo 1:156 behöver främst ett svar på
markägarfrågan för att kunna bedömas. Tomträttsvärdet uppgår till cirka 50 miljoner kronor.
Kostnaden för inköp av fastigheten tillsammans med saneringskostnad blir en fråga för kommunen
att hantera.

I alternativet Brandsbo 1:156 krävs tillfälliga lösningar under de sju år fram till den nya skolans
färdigställande. Det handlar både om evakueringslokaler för Himlaskolan samt tillfälliga åtgärder
för att säkra Nolskolans innemiljö. De tillfälliga lösningarna är betydligt dyrare än Alternativ 3
Alafors och uppgår enligt rapporten till cirka 35 miljoner kronor. De tillfälliga lösningarna är
punktinsatser där kostnaderna inte kommer belasta utbildningsnämnden efter färdigställande under
förutsättning att kostnaderna hanteras i kommunens årliga drift. Om kostnaderna hanteras i
kommunens drift kommer, efter färdigställande, de två alternativen Alafors och Brandsbo 1:156 att
vara likvärdiga för utbildningsnämnden.

Om den nya skolan placeras på Brandsbo 1:156 kommer antal elever med behov av skolskjuts
att öka i jämförelse med idag, men fler elever får närmare till skolan jämfört med en placering
enligt Alternativ 3 Alafors. Under förutsättning att elevernas folkbokföringsadress går att jämställa
med folkbokföringen om cirka 10 år, medför detta en årlig ökning av skolskjutskostnader på
cirka 300 000 kronor. Summan är dock halverad jämfört med placering i Alafors.

Placering av två nya skolor, en F-3 i Nol och en 4-6 i Alafors, på befintliga skolfastigheter. Rapportens
Alternativ 5 två skolor F-3 och 4-6.

Alternativet kräver enligt rapporten extra åtgärder till en kostnad om 57 miljoner kronor.

Sektor Utbildnings inriktning är, enligt ramprogrammet, större skolenheter i syfte att uppnå bästa
möjliga resursanvändning. Det avser både Sektor Services tjänster samt skolans inre organisation
med bland annat lärarbehörighet och schemaläggning för fritidshem.

Med ekonomisk kompensation är en uppdelning i två skolor möjlig. Nackdelen med detta
alternativ i jämförelse med de tre andra alternativen är förlusten av effektivitetsvinster och
stordriftsfördelar. Utifrån antagande om att den framtida ändringen av skolupptagningsområden
resulterar i minskat elevunderlag blir det svårt att säkerställa kvaliteten utifrån lärarbehörighet samt
att förutsättningarna för en ekonomiskt hållbar organisation blir begränsad.

Kostnads- och tidskalkylen innehåller extra kostnader på kort sikt i form av markförvärv samt
evakueringslokaler och även en betydande summa för sanering.

Produktionskostnaden är 46 miljoner kronor högre än de andra alternativen. Alternativet med två
skolor medför både på kort och lång sikt ökade kostnader för utbildningsnämnden.
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Kompetensförsörjning

Att upprätthålla kompetensnivån i förhållande till lagkrav är idag en stor utmaning för
utbildningsnämnden och bör därför särskilt beaktas.

För att alla pedagoger ska få ett väl fungerande schema och uppdrag, där undervisningsämnen med
få timmar genererar heltidstjänst krävs en skola med ett större elevunderlag. En annan viktig aspekt
är att det är attraktivt i både behålla-arbete och rekryteringsperspektiv att kunna samarbeta med
kollegor med samma ämnen/uppdrag.

Avseende de båda nuvarande skolornas läge och därmed attraktivitet finns det en skillnad gällande
antal sökande per tjänst. Nolskolan ligger i direkt anslutning till Alependelns station samt är en
större skola. Himlaskolan är något mindre och har endast kollektivanslutning med buss från
närliggande hållplats. Nolskolan ligger centralt i orten med de möjligheter det ger till närsamhällets
utbud. Himlaskolan ligger mer naturskönt och har närhet till friluftsanläggning.

Utifrån det rekryteringsbehov som skolorna haft sedan januari 2018 och fram till idag, har båda
skolorna tillräckligt antal sökanden till de utlysta tjänsterna, men Nolskolan har haft fler sökande.
När det gäller attraktivitet och rekryteringsförmåga spelar fler faktorer in. Det handlar om
tjänsternas innehåll, skolornas inriktning samt Ale kommuns attraktivitet i stort.

I dialog med personal på Nolskolan anges att en placering i Alafors skulle upplevas negativ för de
som pendlar och kan innebära att man söker sig bort.

Barnperspektivet

Ekonomiska aspekter

Trygga relationer med vuxna i skola och fritidshem samt vuxna som säkerställer en trygg miljö för
alla barn är avgörande för barnens utveckling. Därav är det av största vikt för utbildningsnämnden
att arbeta för låga lokalkostnader vilket kan ge möjlighet till ökade pedagogiska personalresurser.

Tidsaspekter

Då både Himlaskolan och Nolskolan under en längre tid inte haft ändamålsenliga lokaler är en
snabb lösning av vikt. De långa tidsaspekterna vid en nybyggnation gör att skolgången under
många år påverkas för vissa årskullar av elever. I dialogen med vårdnadshavare framkom oro och
många synpunkter inför tillfälliga lösningar. Det är avgörande att dessa synpunkter beaktas samt att
evakueringstid och byggprocess hanteras på bästa sätt i förhållande till barnens dagliga miljö.

Det är belastande för elever och personal att arbeta och vistas i tillfälliga lokallösningar eller intill
ett byggprojekt samt parallellt planera för en ny skola vilket kan komma att påverka barnen under
denna fas.

Säkra skolvägar

En säker skolväg där barnet själv kan gå eller cykla lägger grunden för god hälsa och utveckling.
Fysisk aktivitet gynnar elevernas lärande. I Alternativ 3 Alafors har fler elever en längre väg till
skolan. En längre väg till skolan inverkar på barnens möjligheter att själv gå eller cykla till skolan.
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Skolans storlek

Det saknas stöd för att det skulle innebära en skillnad i barnens trygghetsupplevelse att gå på en
mindre respektive större skola. Ett aktivt trygghetsarbete med god struktur och en välplanerad
fysisk miljö ger goda förutsättningar för elevernas trygghet. En större skola ger möjlighet till fler
pedagoger i relation till antal elever och därmed bättre förutsättningar för goda relationer och
trygghetsarbete.

Utemiljö

I utbildningsnämndens ramprogram anges ett riktvärde för skolors utemiljö om 30 kvm per elev,
vilket endast Alternativ 5 Två skolor uppfyller.

Vid beräkning av friyta för lek och utevistelse kan det i enskilda fall uppstå svårigheter med att nå
upp till 30 kvm/elev. Utredning och beslut får genomföras för varje enskilt projekt där hänsyn tas
till kringliggande parker, allmänna lekplatser och naturområden.

Miljöperspektivet

Det främsta området att belysa för utbildningsnämnden ur ett miljöperspektiv är transporterna till
och från skolan. Om många vårdnadshavare kör bil påverkar det miljön inte bara omedelbart utan
även elevernas föreställningar och vanor på längre sikt. Att bygga en skola i stället för nuvarande
två gör oavsett att fler elever får längre till skolan. Vid valet av en skola visar beräkningsunderlag
att det finns en skillnad om cirka 70 barn som får rätt till skolskjuts beroende på skolans placering.
Med nuvarande elevantal som grund ökar antalet barn med cirka 140 stycken om skolan placeras i
Alafors och 70 stycken om skolan placeras i Nol.

Ett kollektivtrafiknära läge ökar också förutsättningarna för medarbetare att använda
kollektivtrafiken som transportmedel till arbetet.

Övriga miljöaspekter bedöms främst vara kopplade till den samhällsnytta som sanering av
kontaminerad mark inom Ale kommun medför.

Funktionshinderperspektivet

Utbildningsnämndens utgångspunkt är att rådande styrdokument och riktlinjer följs av Sektor
Service under hela byggprocessen.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Mål och Strategier för lokalförsörjning i Ale kommun, KF § 104 2017-06-19

Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer i Ale kommun,
UBN § 4 2020-01-22

Lokalförsörjningsplan 2021-2030 Kommunfullmäktige § 43 2020-03-02

Ärendets kommunikationsbehov

Sektor utbildning öppnade, med stöd av kommunikationsenheten, i början av 2020 en
kommunikationskanal med medborgare på kommunens webbplats; ale.se avseende ny skola
Nol/Alafors. På webbplatsen publiceras rapporter och remissyttrande.
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Sektorns bedömning

Sektorns bedömning är att utbildningsnämndens verksamheter och skolornas placering är viktiga
aspekter i samhällsutvecklingen.

Då kompetensförsörjningsfrågan en lång tid framöver förväntas bli svårare bör alternativ som
placerar skolan i nära anslutning till kollektivtrafik värderas högt.

Alternativ 3 Alafors och Alternativ 4 Brandsbo 1:156 bedöms båda som goda alternativ. Dock är det
skillnad avseende tid fram till färdigställd skola. För utbildningsnämnden bör inte de båda
alternativen innebära stora kostnadsskillnader.

Alternativ 3 Alafors är fördelaktigt då färdigställandet av ny skola beräknas ta fyra år. En snabb och
effektiv process är av stor vikt i ansvarstagandet, på kort och medellång sikt, för barn och elever i
Ale kommun. Avseende tidsaspekten, den ekonomiska bedömning, utemiljön samt delar av
barnperspektivet är Alafors det alternativ med bäst förutsättningar.
Till fördel för Alternativ 3 Alafors talar främst de ekonomiska aspekterna samt det faktum att det tar
kortast tid fram till färdigställandet av ny skola.

Alternativet 4 Brandsbo 1:156 framstår som gynnsamt för att bidra till att bygga ett långsiktigt hållbart
samhälle. Det kan även vara ett gynnsamt alternativ för utbildningsnämnden förutsatt att
kostnaderna för markinköp och sanering inte belastar utbildningsnämnden. Utifrån
barnperspektivet får ett större antal elever närhet till skolan. Däremot medför Alternativet 4 Brandsbo
1:156 en större total kostnad och det beräknas ta sju år att färdigställa en ny skola, vilket ger större
osäkerhet för sektorns planeringsförutsättningar.

Alternativ 2 Nol och Alternativ 5 Två skolor bedöms som mindre fördelaktiga då båda alternativen
kräver åtta år att färdigställa, innebär en förlust av effektivitetsvinster och stordriftsfördelar samt
ger en högre kostnad för kommunen och för utbildningsnämnden.

Mot bakgrund av det som presenterats av Sektor Service i Rapport Förutsättningar för ny grundskola i
Nol eller Alafors version 200825 förordar sektor utbildning Alternativ 3 Alafors.



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-06

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 91 Dnr SN.2020.54

Skolutredning för orterna Nol och Alafors

Ärendet

Servicenämnden har mottagit utbildningsnämndens remissvar angående
Skolutredning för orterna Nol och Alafors.

Beslutsunderlag

Remissvar utbildningsnämndens protokoll

Yrkande

Ordförande Claes-Anders Bengtsson (KD) yrkar på att servicenämnden
antecknar mottagandet av remissvaret och skickar det vidare till
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detsamma.

Beslut

Servicenämnden antecknar mottagandet av remissvaret och skickar det vidare
till kommunstyrelsen för vidare hantering.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelsen



PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

UBN § 99  Dnr UBN.2020.212 

Remissvar Placering av ny grundskola F-6 i Nol eller 
Alafors 

Ärendet 

Utbildningsnämnden har tagit del av servicenämndens utredning Ny Grundskola F-
6 i Nol/Alafors: Rapport Förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors version 
200825. Med utgångspunkt i rapportens fem studerade alternativ har Sektor 
Service i sin slutliga bedömning presenterat fyra alternativ till placering av ny 
grundskola. De fyra olika alternativen till placering som Sektor Service anger 
möjliga är: 

 Placering av ny skola på Nolskolans befintliga fastighet vilken utökas 
genom inköp av närliggande fastigheter. Rapportens Alternativ 2 Nol. 

 Placering av ny skola på Himlaskolans befintliga fastighet. Rapportens 
Alternativ 3 Alafors.  

 Placering av ny skola genom inköp av fastigheten Brandsbo 1:156 i Nol. 
Rapportens Alternativ 4 Brandsbo 1:156.  

 Placering av två nya skolor, en F-3 i Nol och en 4-6 i Alafors, på befintliga 
skolfastigheter. Rapportens Alternativ 5 Två skolor.  

Ett beslut om placering av en ny skola utgår från och omfattar flera viktiga 
samhällsutvecklings-perspektiv. I utbildningsnämndens ställningstagande beaktas 
endast de perspektiv som återfinns inom ramen för utbildningsnämndens 
reglemente. 

Två av alternativen är ekonomiskt ofördelaktiga samt är också de som tar 
längst tid fram till färdigställd skola. Dessa är Alternativ 2 Nol och Alternativ 
5 Två skolor  

Alternativ 3 Alafors och Alternativ 4 Brandsbo 1:156 bedöms båda som goda 
alternativ. Dock är det skillnad avseende tid fram till färdigställd skola. För 
utbildningsnämnden bör inte de båda alternativen innebära stora 
kostnadsskillnader.  

Utbildningsnämndens verksamheter och skolornas placering är viktiga delar i en 
framtida samhällsutveckling och då kan Alternativ 4 Brandsbo 1:156 framstå som 
det bättre alternativet för att stödja ett långsiktigt hållbart samhälle.  

Ur barnperspektivet samt till stöd för kompetensförsörjningen är Brandsbo 1:156 
det gynnsammare alternativet. Däremot innebär Alternativ 3 Alafors ett för 
kommunen som helhet mer gynnsamt ekonomiskt alternativ.  

För att ta ansvar på kort och medellång sikt för barn och elever i Ale kommun är 
en snabb process av stor vikt och tidsaspekten för färdigställande av ny skola gör 
att Alternativ 3 Alafors ger utbildningsnämnden bäst förutsättningar. Sektorns 
bedömning är att tidplan samt kostnaderna för alternativ Brandsbo 1:156 innebär 



PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

större osäkerhet och utmaningar för utbildningsnämndens 
planeringsförutsättningar.  

Utifrån Rapport Förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors version 200825 
förordar Sektor Utbildning Alternativ 3 Alafors. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 Remissvar Placering av ny grundskola F-6 i Nol 
eller Alafors 

 PU Servicenämnden 2020-09-08 Beslut § 74 Remiss Placering av ny 
grundskola F-6  

 Rapport Förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors version 200825. 
 Mål och Strategier för lokalförsörjning i Ale kommun, KF § 104 2017-06-19. 
 Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och skolans lokaler och 

miljöer i Ale kommun, UBN § 4 2020-01-22  
 Lokalförsörjningsplan 2021-2030, KF § 43 2020-03-02  
 Dialog med vårdnadshavare Nol och Alafors 2020-02-18 
 Dialog med lärare från Nolskolan och Himlaskolan 2020-01-21 

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att förorda Alternativ 3 Alafors för placering av ny 
grundskola F-6.  

Utbildningsnämnden beslutar i remissvar till servicenämnden att ny grundskola F-
6 placeras i Alafors. 

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Yrkande 

Ordförande Erik Liljeberg (M) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att i sitt 
remissvar till Servicenämnden förorda Alternativ 4 Brandsbo 1:156 för placering av 
ny grundskola F-6.  

Johnny Sundling (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Elinor Gandee (V) yrkar bifall till ordförandes förslag.  

 



PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Lena Camp (SD) yrkar att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut, att i remissvar förorda Alternativ 3 Alafors till 
placering av ny grundskola F-6. 

Eva Lans Samuelsson (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.  

Jenny Sandkvist (MP) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Erik Liljeberg (M) ställer proposition på dels sitt eget yrkande och 
dels på Lena Camps (SD) yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med det egna yrkandet att i remissvar till Servicenämnden förorda 
Alternativ 4 Brandsbo 1:156 för placering av ny grundskola F-6.   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att förorda Alternativ 4 Brandsbo 1:156 för placering 
av ny grundskola F-6.  

Utbildningsnämnden beslutar i remissvar till servicenämnden att ny grundskola F-
6 placeras i Nol enligt Alternativ 4 Brandsbo 1:156.  

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 

Lena Camp (SD) framför att SD reserverar sig mot beslutet. 

_______ 

Beslutsexpediering 

För vidare hantering 

Servicenämnden  
Kommunstyrelsen 



Snabb remiss SBN, förankrad med ordförande.

Ny grundskola f-6 Nol Alafors

Remissvar Planenheten

Analysen är mycket tydlig och väl genomförd. Planenheten vill lämna följande synpunkter:

Det är tveksamt om en lokalisering i Alafors stödjer det strategiska målet hållbara transporter som är

en viktig del för att nå klimatmål och ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. För huvuddelen av de

som reser kollektivt är riktningen söderut, mot Göteborg. I de fall föräldrar lämnar sina barn vid

skolan innebär läget 2 km från pendeln ett antal tillkommande byten, särskilt för barn och föräldrar

hemmahörande i Nol. Att planeringen ska stärka förutsättningar att göra hållbara val kommer, av allt

att döma, att vara ett viktigt mål i den strategiska planeringen också framgent.

Planenheten delar utbildningsnämndens bedömning att lokaliseringen inom Nol norra är mycket

strategisk. Vi ser dock följande osäkerheter gällande genomförande. Planområdet är bullerstört och

har förhöjd risk på grund av närliggande industrianläggning (verksamhet med miljötillstånd enligt

SEVESO-lagstiftningen). En första bedömning är att det med bestämmelser om skydd mot störning

och risk bör gå att genomföra en skola inom Nol norra. Detta behöver dock förtydligas och verifieras i

en kvantitativ riskutredning som analyserar en förändring av användning från bostadsändamål till

skola. Den totala personbelastningen (antal personer som vistas inom området och skulle kunna

komma att skadas eller dö vid en eventuell olycka med pölbrand som följd) kan komma att öka

jämfört med det analyserade fallet med bostäder. Det behöver därför vara tydligt om det är en skola

för 400, 700 eller 900 elever som förväntas tillkomma. Verksamheten skola kan också innebära andra

krav. Föreslaget skyddsavstånd kan därför komma att bli längre än de 100 m som föreslås för bostäder

alternativt så kan det ställas byggnadstekniska krav på fasad (något som lokaliseringsstudien också

nämner).

Marken är inte i kommunal ägo och även om kommunen har planmonopol så är en planläggning för

skola inte en garant för att en skola kommer att kunna byggas inom fastigheten. Med pågående

planläggning och skisser som visar ett stort antal bostäder så ökar också förväntansvärdet på marken

vilket innebär att den angivna markkostnaden kan komma att öka.

Planenheten prövar gärna en användning för skoländamål inom Nol norra, men vill vara tydliga med

att det är en lämplighetsprövning och att denna kan komma fram till att det inte är en lämplig

markanvändning. Om beslut om skola inom Nol norra fattas, ser vi även fram emot uppdrag att

planlägga eller ta fram program för alternativ användning av den kommunala mark som idag rymmer

Himlaskolan.





TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SOU.2020.395
Datum: 2020-11-03

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utvecklingsledare Joachim Wever
E-post: joachim.wever@ale.se

Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen

Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Inför intern kontrollplan 2021 har förvaltningen gjort en riskinventering samt värderat riskerna
utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits
kommunstyrelsen vid KS sammanträde 2020-10-27. Under detta sammanträde genomfördes en
miniworkshop där ytterligare risker identifierades av de förtroendevalda. Dessa risker har lagts
till i en reviderad bruttolista som kan ligga till grund för kommunstyrelsens prioritering av
risker.

När kommunstyrelsen har beslutat vilka prioriterade risker som ska hanteras i intern
kontrollplan 2021 kommer förvaltningen arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan som
innehåller de prioriterade riskerna, kontrollmoment med uppföljande kontroller samt åtgärder
som ska minska sannolikheten att risken inträffar eller lindra konsekvenserna om risken
inträffar.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att följande risker ska hanteras i intern kontrollplan 2021 för
kommunstyrelsen:

Brister i säkerhetsarbetet och systematiskt brandskyddsarbetet.
Att på sikt sakna kompetens för det vi ska göra.
Missa ansöka om statsbidrag eller andra bidrag.
Okunskap om riktlinjer och policys.
Känslig information kan få oönskad spridning.
Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstepersoner.
Att inte kommunfullmäktiges mål uppnås och uppdrag inte genomförs.

Daniela Ölmunger Joachim Wever

Avdelningschef Strategi och uppföljning Utvecklingsledare

Beslutsunderlag
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· Tjänsteutlåtande, 2020-11-03

· Reviderad bruttolista risker 2021 intern kontroll (Kommunstyrelsen) 2020-11-03

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Utvecklingsledare

För kännedom
Avdelningschef Strategi och uppföljning

Bakgrund

Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Inför intern kontrollplan 2021 har förvaltningen gjort en riskinventering samt värderat riskerna,
dels utifrån sannolikhet - hur sannolikt är det att risken inträffar, dels konsekvens - hur
allvarliga blir konsekvenserna om risken inträffar. Denna sammanvägda bedömning utgör ett
riskvärde som i sin tur ger en indikation på om risken ska hanteras eller accepteras. Om risken
ska hanteras finns det två nivåer - "Hanteras omgående" eller "Bör hanteras". Riskerna har
sammanställts i en bruttolista som delgivits kommunstyrelsen vid KS sammanträde 2020-10-27.
Under detta sammanträde genomfördes en miniworkshop där ytterligare risker identifierades av
de förtroendevalda. Dessa risker har lagts till i en reviderad bruttolista som ligger till grund för
kommunstyrelsens prioritering av risker.

När kommunstyrelsen har beslutat vilka prioriterade risker som ska hanteras i intern
kontrollplan 2021 kommer förvaltningen arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan som
innehåller de prioriterade riskerna, kontrollmoment med uppföljande kontroller samt åtgärder
som ska minska sannolikheten att risken inträffar eller lindra konsekvenserna om risken
inträffar.

Samråd/samverkan

Riskinventeringen gjordes i sektor kommunstyrelsens ledningsgrupp.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet

Barnperspektivet påverkas inte.

Miljöperspektivet

Miljöperspektivet påverkas inte.

Funktionshinderperspektivet
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Funktionshinderperspektivet påverkas inte.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Styrdokument som reglerar kommunens arbete med intern kontroll.

Ärendets kommunikationsbehov

Kommuniceras enligt ordinarie expediering.

Förvaltningens bedömning och motivering

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om vilka prioriterade risker som ska
hanteras i intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen.



 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

Reviderad Bruttolista risker 
2021 intern kontroll 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



   

 

 
Bruttolista risker 2021 intern kontroll, Kommunstyrelsen    2(4) 
 

1 Bruttolista risker för prioritering i nämnd/styrelse 

Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Ekonomi Ekonomisk uppfölj-
ning  

Brister i integrering 
mellan verksam-
hets- och ekonomi-
system 

3. Möjligt 2. Lindrig 6. Bör åtgärdas 

Det finns risker att verksamhetssystem levererar in felaktiga siffror i ekonomisystemet vilket försvårar 
uppföljningen. 

Motivering 

Sannolikhet: Förändringar i antingen verksamhets- eller ekonomisystem kan leda till att integrationer 
mellan dem påverkas och felaktiga värden rapporteras. 

Konsekvens: Konsekvenserna är i de flesta fall lindriga då dem oftast upptäcks tidigt. 

Fakturahantering 
 

Bluffakturor 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

Oseriösa företag skickar in felaktiga fakturor. Det sker oftast under sommarmånaderna när ordinarie 
handläggare är på semester. Det finns en risk att bluffakturor attesteras felaktigt. 

Motivering 

Sannolikhet: Det är mindre sannolikt då ekonomiavdelningen har kontrollsystem mot oseriösa före-
tag. 

Konsekvens: Beroende på fakturabeloppen kan konsekvenserna vara kännbara. 

Ansökan om bidrag 
 

Missa ansöka om 
statsbidrag eller 
andra bidrag. 

4. Sannolikt 3. Kännbar 12.Bör åtgärdas 

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

Motivering 

Sannolikhet: Det finns en uppsjö av olika statsbidrag eller andra bidrag som vi inte alltid känner till 
eller har kunskap om. Det gör det sannolikt att vi missar att ansöka om dem. 

Konsekvens: Konsekvenserna kan bli kännbara beroende på vilka belopp vi har missat söka. 

Regelverk Ärendehanterings-
processen  

Handlingar hante-
ras inte korrekt 

3. Möjligt 3. Kännbar 9.Bör åtgärdas 

Det finns brister i informationsflödet, såväl gällande registrering av handlingar som distribution av 
handlingar till förtroendevalda och andra beslutsfattare. 

Motivering 

Sannolikhet: Sannolikheten att handlingar inte hanteras korrekt är lägre inför 2021 eftersom utbild-
ningsinsatser har genomförts och fler utbildningar är pågående. 

Verksamhetsutöv-
ning  

Okunskap om rikt-
linjer och policys 

4. Sannolikt 3. Kännbar 12.Bör åtgärdas 

Okunskap om styrande dokument minskar efterlevnaden av politiskt beslutade mål m.m., skapar osä-
kerhet i organisationen kring vilket förhållningssätt som gäller och bidrar allmänt till oordning i förvalt-
ningens arbetssätt och prioriteringar. 

 
Bisysslor anmäls 
inte 

3. Möjligt 3. Kännbar 9.Bör åtgärdas 

Bisysslor anmäls inte och förändringar följs inte upp. Jävsituationer kan uppstå. 

Personuppgiftshante-
ring  

Personuppgifter 
hanteras inte enligt 
lag 

4. Sannolikt 2. Lindrig 8.Bör åtgärdas 

Personuppgifter ska hanteras enligt GDPR och OSL. Det finns en risk att vi inte följer lagar och för-
ordningar på grund av okunskap och snabb teknisk och juridisk utveckling. 

Beslutsberedning 
och beslutsfattande  

Jävsituationer upp-
står 

3. Möjligt 3. Kännbar 9.Bör åtgärdas 

Felaktigt gynnande eller missgynnande samt mutor. 

Arbete i home office 
 

Informationssäker-
hetsrisk 

2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

Det finns en risk att obehöriga kan få tillgång till känslig information när man kopplar upp sig till kom-
munens verksamhetssystem hemifrån. 

Motivering 

Sannolikhet: 

Sannolikheten att informationssäkerheten är lägre i home office än inom kommunens lokaler bedöms 
av IT-enheten som lågt. 
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Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Konsekvens: 

Digitala möten via 
Teams, Zoom etc  

Känslig information 
kan få oönskad 
spridning 

3. Möjligt 4. Allvarlig 12.Bör åtgärdas 

 Det finns en risk att någon mötesdeltagare kan spela in sekretessärenden och sedan sprida det till 
obehöriga. 

Verksamhet Kritiska processer 
 

Försämring av kva-
liteten på utförda 
uppdrag och verk-
samhetsutöv-
ningen. 

3. Möjligt 4. Allvarlig 12.Bör åtgärdas 

Om Covid-19 pandemin fortsätter ökar trycket på verksamheterna och näringslivsstrategin kan inte 
genomföras. 
Sjukfrånvaron kommer att påverka bemanningen i alla verksamheter. 

Motivering 

Sannolikhet: Att pandemin fortsätter är väldigt sannolikt och kommer att påverka frisknärvaron. San-
nolikheten att det påverkar verksamhetsutövningen mycket negativt är kanske mindre sannolikt. 

Konsekvens: De värsta konsekvenserna som kan uppstå är att vårdtagare inte kan få den service 
eller omvårdnad man behöver. 

 
Långvarigt IT-stopp 2. Mindre sannolikt 4. Allvarlig 8.Bör åtgärdas 

Det är alltid möjligt att ett längre avbrott kan inträffa. Man kan inte bygga bort alla risker men de kan 
åtgärdas med kontinuitetsplanering. 

 
Brister i säkerhets-
arbetet och syste-
matiskt brand-
skyddsarbetet 

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas snarast 

Generellt finns bristande kunskaper och rutiner vad gäller låsning, larm m.m. för användandet av loka-
lerna utanför kontorstid. Därutöver finns brister i det systematiska brandskyddsarbetet, både vad gäl-
ler kunskap, rutiner och genomförande. 

Verksamhetsuppfölj-
ning  

Återkoppling från 
nämnder till KS fal-
lerar 

3. Möjligt 4. Allvarlig 12.Bör åtgärdas 

Det finns en risk att viktig information från nämnderna inte når kommunstyrelsen. Detta försvårar kom-
munstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder. 

Kompetensförsörj-
ning  

Att på sikt sakna 
kompetens för det 
vi ska göra. 

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas snarast 

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

Motivering 

Sannolikhet: Att vi få ett större antal pensionsavgångar och personalomsättning inom nyckelfunkt-
ioner är ett faktum. 

Konsekvens: Konsekvenserna för verksamheter kan mildras genom kompetensförsörjningsplaner. 

 
Hot och våld mot 
förtroendevalda 
och tjänsteperso-
ner. 

3. Möjligt 4. Allvarlig 12.Bör åtgärdas 

Risk att enskilda eller grupper hotas i sin verksamhetsutövning. 

Verksamhetsutöv-
ning  

Att inte kommun-
fullmäktiges mål 
uppnås och upp-
drag inte genom-
förs 

3. Möjligt 4. Allvarlig 12.Bör åtgärdas 

Uppdragsbeskrivningar är inte alltid tydliga så tolkningsproblem kan uppstå. Otydlig dokumentation, 
personalomsättning och resursbrist i vissa fall. 

Motivering 

Sannolikhet: Om det saknas tydlighet i styrdokument och tolkningsproblem uppstår ökar risken för 
dålig leverans. 

Konsekvens Minskat förtroende från politiken gentemot förvaltningen och i förlängningen minskat för-
troende från kommuninvånarna för kommunens styrning och ledning. 

 
Covid-19 pandemin 
fortsätter 

3. Möjligt 3. Kännbar 9.Bör åtgärdas 
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Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Sjukfrånvaron kommer att påverka bemanningen i KS alla verksamheter. Leder till att ökad arbetsbe-
lastning för de medarbetare som är på plats, att uppdragen genomförs med lägre kvalitet eller inte 
alls. 

Motivering 

Sannolikhet: Troligt att pandemin fortsätter men i dagsläget svårt att bedöma i vilken omfattning.  

Konsekvens: Om det blir en klustersspridning i Ale kommuns verksamheter. En prioritering behöver 
göras mellan vilka uppgifter som ska genomföras och medarbetare kan få göra arbetsuppgifter de inte 
gör i normala fall. 

  

 
Snedvridning av 
konkurrens inom 
lokalt näringsliv. 

3. Möjligt 3. Kännbar 9.Bör åtgärdas 

 Att vissa företag blir missgynnande i förhållande till konkurrenter. 

 Motivering 

Sannolikhet: Sannolikheten att risken inträffar är mindre nu p.g.a de insikter Näringslivsenheten fått 
t.ex i diverse kontakter med näringslivsidkare. 

Konsekvens: Minskat förtroende för kommunen och i förlängningen ev. sämre företagsklimat. 

 Verksamhetsutveckl-
ing  

Teknikberoende i 
digitaliseringen 

3. Möjligt 3. Kännbar 9.Bör åtgärdas 

Digitaliseringen gör oss beroende på tekniska lösningar som ibland kan vara svåra att förstå hela 
vägen när det gäller informationshanteringen. Det skapar en osäkerhet hos dem som använder syste-
met, eftersom förståelsen för bakomliggande strukturer inte alltid är helt klar. 

 
Projektkunskap tas 
inte tillvara 

4. Sannolikt 3. Kännbar 12.Bör åtgärdas 

Nyttorealisering och effekthemtagning fungerar inte i alla projekt. 

 Demokratiska pro-
cesser  

Sämre förutsätt-
ningar för välgrun-
dade beslut 

3. Möjligt 3. Kännbar 9.Bör åtgärdas 

Handlingar som ska beredas eller ligger till grund för beslut är ofta väldigt omfattande och inte alltid 
lättbegripliga. När de ska gås igenom i partigrupperna inför vidare hantering i au och nämnd räcker 
ofta inte tiden till. 
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-MEX.2020.341
Datum: 2020-09-03

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Mark- och exploateringschef Lars Lindström
E-post: lars.lindstrom@ale.se

Kommunstyrelsen

Förfrågan om att förvärva tomt för biltvätt i Älvängen

Nödinge Fastigheter KB har inkommit med en begäran om att få köpa en tomt för att bygga en
biltvätt i Älvängen. I den begäran man inkommit med har man identifierat två möjliga tomter
för detta ändamål, dels del av fastigheterna Starrkärr 4:60 och Svenstorp 1:5 i anslutning till
Coop och dels del av fastigheterna Starrkärr 11:1 och Svenstorp 1:15 mellan Ale Zoo och
Stendahls Bil. Tomterna ligger inom det som kommunen betecknar "Svenstorps
handelsområde" som kommunen i dialog med de förtroendevalda har beslutat att avsätta för
verksamheter inom handel med fokus på sällanköp. Marken i Svenstorps handelsområde är den
enda mark som kommunen har avsatt för handel, förutom mark i själva Älvängens centrum.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja del av fastigheterna Starrkärr 4:60 och Svenstorp 1:5
eller del av fastigheterna Starrkärr 11:1 och Svenstorp 1:15 i Älvängen till Nödinge Fastigheter
KB för ändamålet biltvätt.

Maria Reinholdsson Lars Lindström

Kommunchef Mark- och exploateringschef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-09-03

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Mark- och exploateringschef

För kännedom

Nödinge Fastigheter KB
Näringslivschef
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Bakgrund

Nödinge Fastigheter KB driver en obemannad biltvätt i södra Nödinge. De efterfrågar mark för
att även etablera sig i Älvängen och har identifierat två områden av intresse. Företaget har i
dialog med kommunens mark- och exploateringsavdelning försökt identifiera olika alternativ
under de år som diskussionen om en biltvätt aktualiserats men då kommunens markreserv är
ytterst begränsad har lämplig tomt i kommunens ägo inte kunnat identifieras. I sin förfrågan
pekar företaget på de två markområden i norra Älvängen som är gulmarkerade på följande bild.
De kan också vara intresserade av annan mark i anslutning till trafikerad väg.

Båda de två utpekade områdena ingår i det vi kallar Svenstorps handelsområde. För det södra
området, vid Coop, pågår ändring av gällande detaljplan. Där blir det ca 7 800 kvm tomtmark
som kan säljas. Ungefär halva den ytan avses säljas för en padelanläggning som också ansetts
utgöra en form av handel då friskvårdens tjänster och produkter blir allt mer viktiga för
människor att konsumera. Vi likställer således anläggningens innehåll med annan typ av
sällanköp. Det norra området, beläget mellan Ale Zoo och Stendahls Bil, omfattar ca 9 200 kvm
säljbar tomtmark. För en biltvätt uppger frågeställaren att det behövs minst 3 000 kvm, de
köper gärna mer. Då Svenstorps handelsområde i dialog med de förtroendevalda har definierats
som ett område för sällanköpshandel har förfrågningar av annan art under åren avslagits med
hänvisning till detta. De avslagen har skett genom den delegation som Kommunstyrelsen
beslutat om för mark- och exploateringschef.

Älvängen som ort växer snabbt och beräknas nå en befolkning om 10 000 invånare om inte allt
för många år. Det betyder att det kommer att behövas mark för att utveckla handeln i samhället
så att kommunens invånares behov av tillgång till handel och service tillgodoses. Förutom mark
i själva centrum är marken i Svenstorps handelsområde den enda kommunägda mark som finns
för ändamålet. I det sammanhanget har bedömningen gjorts att kommunen inte ska sälja mark i
området för annan verksamhet än sällanköp.
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Ale kommun har ett pågående arbetet med att ta fram ett styrdokument för förvaltning, köp och
försäljning av kommunägd mark. I avvaktan på ett beslut kring kommunens hantering av
marken finns ingen annan kommunägd mark som i dagsläget bedöms lämplig för ändamålet
biltvätt.

Samråd/samverkan

Samråd i ärendet har skett med kommunens näringslivschef. I den dialogen har synpunkter från
näringslivschef kommit in som lyfter näringslivsperspektivet kring friare konkurrensmöjligheter för
verksamheter samt behovet av att aktualisera tidigare gjorda utredningar och viljeinriktningar så att
dessa följer den snabba utvecklingen.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Det finns en viss ekonomisk påverkan av att inte försälja en kommunägd fastighet då detta
innebär en orealiserad intäkt. Men å andra sidan har kommunen i dagsläget inga utgifter för
marken som frågeställaren vill köpa varför bedömningen görs att den ekonomiska
konsekvensen är helt rimlig och av ringa art.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)
Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2020.125
Datum: 2020-10-27

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kanslichef Erik Bergman
E-post: erik.bergman@ale.se

Kommunstyrelsen

Samråd om budget 2021 för samordningsförbundet Älv & Kust

Samordningsförbundet är en samverkansorganisation mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Förbundets uppdrag är att samordna nämnda myndigheters rehabilitering i syfte att
medborgarna ska få stöd och rehabilitering och klara egen försörjning.

Inför 2021 har förbundet inkommit med underlag för samråd om budget. I underlaget framgår
att statens insats uppgår till 4 516 tkr vilket behöver mötas av regionen och
medlemskommunerna. Fördelningen sker genom att regionen svarar för 25 procent och
kommunerna för 25 procent. För Ale kommun innebär det 515 tkr för år 2021. Principerna för
fördelning är demsamma som tidigare.

Medel för samordningsförbundet finns budgeterade inom kommunstyrelsens ram.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 finansiera samordningsförbundet Älv & Kust med
515 151 kr.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-10-27

· Underlag från Samordningsförbundet Älv & Kust, 2020-10-22

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Samordningsförbundet Älv & Kust

För kännedom

Kanslichef
Ekonomichef
Controller Mikael Falk

Bakgrund
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Samordningsförbundet är en samverkansorganisation mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Förbundets uppdrag är att samordna nämnda myndigheters rehabilitering i syfte att
medborgarna ska få stöd och rehabilitering och klara egen försörjning.

Principerna för fördelning av kostnaderna sker efter en överenskommelse som bestått sedan
2007.

Samråd/samverkan

Har ej varit aktuellt.

Remissyttrande

Har ej varit aktuellt.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Finanering sker enligt åtagande och inom ram.

Barnperspektivet

Har ej varit aktuellt.

Miljöperspektivet

Har ej varit aktuellt.

Funktionshinderperspektivet

Har ej varit aktuellt.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Har ej varit aktuellt.

Ärendets kommunikationsbehov

Har ej varit aktuellt.

Förvaltningens bedömning och motivering

Förvaltningen gör ingen annan bedömning än att finansieringen av samordningsförbundet ska
göras i enlighet med beslutade principer.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2020.337
Datum: 2020-10-15

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utvecklingsledare Annika Friberg
E-post: annika.friberg@ale.se

Kommunstyrelsen

Färdtjänst felbokade resor

Sökanden önskar ersättning för kostnader på 7321 kronor som hen haft för sjukresor som enligt
hen är felbokade.

Sektion sjukresor, Västra Götalandsregionen har skickat en faktura till sökanden för
sjukresekostnader då hen felaktigt använt frikort för sjukresor vid resa till självträning på Rehab
i Älvängen. Enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning får inte sjukresor användas vid
självträning. Dessa resor skulle skett med färdtjänst.

Enligt personalen på Rehab så har de förklarat för sökanden att hen inte kan beställa sjukresa
utan skall nyttja sitt färdtjänsttillstånd. Upplysningar om regler för resor med färdtjänst och
sjukresor fick hen också i samband med sitt färdtjänsttillstånd. Sökanden har också ett
egenansvar när hen bokar sin resa.

Förvaltningen bedömer att sökanden har fått de upplysningar som hen behöver när hen ska
boka sin resa och förvaltningen föreslår avslag till begäran om ersättning till den sökande.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om ersättning

Daniela Ölmunger Annika Friberg

Avdelningschef strategi och uppföljning Utvecklingsledare

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande, 2020-10-15

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering Ingela Hjälm; Färdtjänsthandläggare

För kännedom Sökanden och Annika Friberg, utvecklingsledare
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Bakgrund

Sökanden inkom 200313 med en skrivelse gällande att hen önskar ersättning för kostnader på
7321 kronor som hen haft för sjukresor som enligt hen är felbokade. Sökanden skriver att detta
kommit till hens kännedom först efter det att resorna skett.

Sektion sjukresor, Västra Götalandsregionen (VGR) har skickat en faktura till sökanden för
sjukresekostnader då hen felaktigt använt frikort för sjukresor vid resa till självträning på Rehab
i Älvängen under perioden 2019-10-08 till 2020-02-27. Enligt lag (1991:419) om
resekostnadsersättning får inte sjukresor användas vid självträning. Dessa resor skulle skett med
färdtjänst.

Personal på Rehab i Älvängen berättar att sökanden har tränat med personal t o m 2019-10-03
och därefter själv tränar. När man själv tränar får man inte nyttja sitt frikort för sjukresa. Enligt
personalen så har de förklarat för sökanden att hen efter 2019-10-03 inte kan beställa sjukresa
utan skall nyttja sitt färdtjänsttillstånd. Sökanden har dock inte följt personalens uppmaning
utan fortsatt att boka sjukresa, därav fakturan från sektion sjukresor på VGR.

Sökanden har varit i kontakt med färdtjänsthandläggare via telefon 2020-03-17 där hen säger
att hen inte förstod att hen inte kunde använda sitt frikort för resor till självträning.
Färdtjänsthandläggare upplyste hen om att personalen vid flera tillfällen hade påtalat för hen att
hen inte skulle boka sjukresa och att det också framgår i den broschyr som man får när man får
sitt färdtjänsttillstånd.

Sökanden hänvisar till sjukreseförarna. Från beställningscentralen får förarna veta om det
bokats färdtjänst eller sjukresa vid beställningen samt om resenären vid sjukresa har frikort och
därmed inte behöver betala. När man bokar resa hos beställningscentralen framkommer det
tydligt att man trycker 1 vid sjukresa och 2 vid färdtjänst.

Sökanden har vid upprepade tillfällen fått information från personalen på rehab i Älvängen att
hen ska använda färdtjänst och inte kan använda sig av sitt frikort för sjukresa när hen tränar
själv. Sökanden har också ett egenansvar när hen bokar och beställer.

Samråd/samverkan

Inga samråd har skett.

Remissyttrande

Ingen remiss finns i ärendet.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Fakturan som sökanden fått från VGR är på 10 025,82 kronor. Egenavgiften för resor med
färdtjänst inom Ale kommun ligger på 52 kronor per resa. Denna kostnad ska oavsett beslut
betalas av färdtjänstberättigad och uppgår i detta fallet till 2 704 kronor. Ersättningen ska om
beslut så fattas uppgå till 7 321 kronor.
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Färdtjänsthandläggarna har vid tidigare tillfällen fått förfrågningar om ersättning när man
använt sjukresa och fått reglering från VGR i efterhand men aldrig betalat ut några pengar.

Barnperspektivet

Ärendet har ingen påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet har ingen påverkan på miljöperspektivet.

Funktionshinderperspektivet

Ärendet påverkar inte funktionshinderperspektivet.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Inga förekommande styrdokument påverkar ärendet.

Ärendets kommunikationsbehov

Ärendet har inget kommunikationsbehov förutom till berörda.

Förvaltningens bedömning och motivering

Sökanden har vid ett flertal tillfällen fått upplysning om att använda färdtjänsten till och från
Rehab i Älvängen men fortsatt åka sjukresa med sitt frikort. Sökanden har ett egenansvar när
hen bokar sin resa.

Färdtjänsthandläggarna har vid tidigare tillfällen när de fått förfrågningar om ersättning när
man använt sjukresa och fått reglering från VGR i efterhand aldrig betalat ut några pengar.

Mot bakgrund av vad färdtjänsthandläggare fått upplysningar kring i ärendet samt
likabehandlingsprincipen i hur man hanterat liknande ärenden tidigare förslår förvaltningen
avslag till begäran om ersättning till den sökande.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SOU.2020.411
Datum: 2020-10-12

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utvecklingsledare Birgitta Augustsson
E-post: birgitta.augustsson@ale.se

Kommunstyrelsen

Ekonomiskt underlag avseende återbetalning Närvaro Team Ale-
NÄTA

Ärendet

Redan 2011 inrättade Ale kommun en social investeringsfond. Under 2013 behandlades
ekonomiskt regelverk för sociala investeringar i kommunstyrelsen. Reglerna antogs inte och det
finns idag inga fonderade medel. Tidigare projekt som Minimili och Fotosyntes har inte
innehållit krav på återbetalning.

2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att bevilja ansökan om ekonomiska medel för ett
arbete med att öka skolnärvaron (NÄTA). Tillfällig projektfinansieringen beslutades under en
period av tre år samt en återbetalningsperiod med 20 % av projektmedlen per år under fem år.
NÄTA finansieras under projekttiden fram till 2021-06-31 av kommunstyrelsen med cirka
2 500 000 tkr per år. Återbetalningsbeslutet innebär att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
och utbildningsnämnden ska återbetala cirka 750 000 kr per nämnd och år under fem år.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut om återbetalning av projektmedel för NÄTA inte
ska fullföljas.

Daniela Ölmunger Birgitta Augustsson
Avdelningschef Strategi och uppföljning Utvecklingsledare

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande 2020-10-12

· Ramverk sociala investeringar

· Kommunstyrelsens beslut § 135 2013-06-04

· Ansökan NÄTA
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunchef

Ekonomichef

Avdelningschef, strategi och uppföljning

För kännedom
Sektorchef utbildning
Sktorchef arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschef utbildning
Verksamhetschef arbete, trygghet och omsorg

Bakgrund

2011 inrättade Ale kommun en social investeringsfond med 10 000 000 kr. Under 2013
behandlades ekonomiskt regelverk i kommunstyrelsen. Reglerna antogs inte och under åren har
inga återbetalningar genomförts vilket innebär att det finns någon fond. Tidigare projekt som
finansierats ino den sociala investeringsfonden, Minimili och Fotosyntes har inte villkorats med
återbetalning.

2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att bevilja ansökan om ekonomiska medel för ett
arbete med att öka skolnärvaron (NÄTA). Finansieringen beslutades under en period av tre år
samt en återbetalningsperiod med 20% av projektmedlen per år under fem år. NÄTA finansieras
under projekttiden fram till 2021-06-31 av kommunstyrelsen med cirka 2 500 000 kr per år.
Återbetalningsbeslutet innebär att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och
utbildningsnämnden ska återbetala ca 750 000 kr per nämnd och år under fem år.

Samråd/samverkan

Samråd har skett med ekonomichef och kommunchef.

Remissyttrande

Inget remissförfarande har varit aktuellt.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Budget för NÄTA har varit från 2 500 000 till 2 800 000 kronor per år. 2019 hade NÄTA ett
underskott om cirka 300 000 och för 2020 är prognosen ett underskott på 180 000 kr.

Den sociala investeringsfonden innehöll initialt 10 000 000 kr. Under åren har ingen
återbetalning skett till fonden och NÄTA har i sin helhet finansierats via driftmedel inom
kommunstyrelsen.

Barnperspektivet

Ombeslutet om återbetalning fullföljs innebär det att berörda nämnder minskar sin driftbudget
med cirka 750 00 kr per år under fem år. Det motsvarar inom varje verksamhet en tjänst. Då
Utbildningsnämnden och Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden till stor del ansvarar för
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verksamheter riktade till barn och unga kan återbetalnigen innebära miskad resurs till
verksamhet som berör till barn och unga.

Miljöperspektivet

Inte tillämpligt i frågan.

Funktionshinderperspektivet

Inte tillämpligt i frågan.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

Rammanual sociala investeringar.

Ärendets kommunikationsbehov

Ärendet behöver kommuniceras med berörda nämnder/sektorer då det är en del av ordinarie
budgetprocess inom respektive nämnd.

Förvaltningens bedömning och motivering

NÄTA som projekt har under tre år finansierats via kommunstyrelsen inom ekonomisk driftram
då kommunen inte har fonderade medel för sociala investeringar. Syftet med sociala
investeringar är att via tidiga förebyggande insatser motverka senare behov samt minska
samhällets kostnader.

Då NÄTA finansierats med driftsmedel inom kommunstyrelsen och det inte finns någon fond
att återbetala till bör frågan om återbetalning omprövas. Det finns inte skäl att återbetala medel
och därmed belasta ordinarie drift inom berörda nämnder/sektorer då det inte finns någon social
investeringsfond.



UTDRAG ur protokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2013-06-04 

 

 KS0070/13 
KS § 135  

Återremitterat ärende - Sociala investeringar, 
ekonomihantering 

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2013-04-16 KS § 71 att återremittera ärendet 
”Sociala investeringar – ekonomihantering” med motiveringen att det måste harmoniseras 
med tidigare beslut. Sektor kommunstyrelsen uppfattar att ”tidigare beslut” är det beslut som 
fattades av KS samma dag, 2013-04-16 KS § 70 Sociala investeringar – rammanual. I denna 
rammanual fast ställs den ekonomiska hanteringsordningen enlig följande: 

• Beredningsgruppen upprättar en socioekonomisk kalkyl i samband med ansökan. 
Ansökan ska innehålla målgrupp, mål och syfte, förväntad effekt, tydlig tidsplan och 
kostnadsberäkning för investeringen fördelat per år. 

• Styrgruppen får en presentation av förslaget och lämnar ansökan till kommunstyrelsen 
för beslut. 

• Investeringen ska dokumenteras, följas upp och utvärderas. 

• Vid tillfredsställande resultat görs en prövning av hur en omprioritering av resurser 
kan ske för att den förebyggande insatsen ska kunna ingå i ordinarie verksamhet. 

Eftersom kommunstyrelsen bifallit rammanualen finns det inte någon anledning att 
harmonisera ekonomihanteringen i särskilt ärende.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-14. 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen avslår att de föreslagna reglerna för ekonomiska förutsättningar ska 
tillämpas vid beviljande av medel ur den sociala investeringsfonden. 

Yrkande 

Paula Örn (S) yrkar avslag på arbetsutskottets beslutsförslag. Vidare yrkar hon att 
kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att fram ett regelverk för ekonomiska 
förutsättningar (ekonomihantering) av sociala investeringsfonden. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Paula Örns 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Paula Örns beslutsförslag. 



UTDRAG ur protokoll 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2013-06-04 

 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att fram ett regelverk för ekonomiska 
förutsättningar (ekonomihantering) av sociala investeringsfonden. 

___ 

Beslutsexpediering 

Ekonomichef 

Berednings- och styrgrupperna för sociala investeringar 

 

Vid protokollet 

Torbjörn Hall 

2013-06-05 

Justeringsdatum 

Mikael Berglund   Paula Örn 

Ordförande    Justerare 



 

 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013-03-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt   
investerings 
perspektiv  

Sociala investeringar 

Birgitta Augustsson och  
Lena Maria Vinberg 



 

1 
 

    www.ale.se 

Inledning 
 
Bakgrund 
Att reducera den uppväxande generationens framtida utanförskap är en av de verkligt stora 
samhällsutmaningarna moraliskt och mänskligt. Men detta utgör också en av de stora ekonomiska 
utmaningarna av våra välfärdsystem. Kostnaderna för utanförskapet är höga. Därmed är värdet 
av att undvika ett sådant utanförskap stort. 
 
Mänskliga värden som går förlorade tillsammans med det betydande resursslöseriet det innebär 
att låta ca 12 %1 av befolkningen marginaliseras gör det absolut nödvändigt för samhället att se 
över sina system och incitament. Synen på insatser för barn och unga som en investering för 
framtiden i stället för en kostnad blir därmed en viktig grundbult. 
 
Inledningsvis är en social investeringsfond ett verktyg dels i att överbrygga svårigheter i 
gränsöverskridande arbete och dels i att skapa långsiktighet i ett system av ettårsbudgetar. 

Då vi i denna skrift talar om sociala investeringar gör vi det med följande utgångspunkter 

- identifiera det resultat som behöver förbättras 

- etablerar en tydlig organisations- och ledningsstruktur 

- en insats som är långsiktig och uthållig 

- metodutveckling i samverkan mellan flera olika aktörer och tydliga riktlinjer för vem, hur 
och när insatser ska följas upp och utvärderas 

- ett systematiskt arbete att finna lämpliga metoder, uppföljningsinstrument samt 
kompetens och struktur att genomföra förändringar  

- skapa rutiner för hur lärdomar kan återkopplas till framtida insatser 
 
Vad är en social investeringsfond? 
En social investeringsfond är ett steg på vägen till ett mer gränsöverskridande långsiktigt system 
som är strategiskt effektivt. Det är ett sätt att väga de kortsiktiga kostnaderna man får för insatsen 
mot de långsiktiga vinsterna i form av uteblivna kostnader insatsen kan ge. Det socioekonomiska 
förhållningssättet Ale kommun har valt att arbeta med är att skapa insikt, kunskap och möjlighet 
att förändra och inspirera till handling när det gäller att hitta nya vägar till hållbara insatser för 
barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap.  
 
Sociala investeringsfonder är inte lösningen på problemet med förebyggande arbete och god 
rehabilitering. De skapar vissa finansiella förutsättningar att arbeta med på vägen till ett strategiskt 
system. Mycket av allt vi gör redan idag är i sig sociala investeringar t.ex. samhällets enorma 
satsningar på varje barn i form av föräldrapenning, förskola och skola. För att sociala 
investeringar ska vara meningsfulla måste de resurser som frigörs för detta grundas i 
kunskapsbaserade metoder som är kostnadseffektiva. Insatserna bör också vara baserade på några 
centrala bärande principer bl.a. långsiktighet, uthållighet och samverkan. 

 
 
 
 

 
1 Motsvarar i Ale kommun ca 40 barn per årskull. 
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Centrala begrepp 
 
Marginalisering och utanförskap 
Begreppen marginalisering och utanförskap tangerar varandra och innebär i korthet: 

- Marginalisering är ett begrepp som innebär att individer utestängs från makt, status och 
diskurs2. Att vara marginaliserad innebär också att individen inte på egen hand kan 
förändra sin livssituation till det bättre. 

- Utanförskap används huvudsakligen som ett samlingsbegrepp för dem som får sin 
inkomst genom något av de sociala ersättningssystemen till ex långtidsarbetslöshet, 
långtidssjukskrivning.  

 
Ett utanförskap i form av arbetslöshet kan leda till marginalisering. Men förloppet kan också vara 
omvänt; att ett barn marginaliseras genom skolmisslyckande och därför senare hamnar i ett 
utanförskap. 
 
Marginaliseringens underliggande mekanismer (segregation, skolmisslyckanden, psykisk ohälsa 
m.m.) tycks strukturellt och långsiktigt förvärras. Mekanismer bakom marginalisering är inte 
okända eller nya.  Gynnsamma faktorer för att motverka marginalisering är arbete med 
samverkan och helhetssyn, långsiktighet, delägarskap och inkludering. Människor far illa och vi 
misshushåller med våra resurser i onödan. 

De flesta tecknen på framtida utanförskap går att upptäcka mycket tidigt i livet. Kring de allra 
flesta problem finns det vägar och metoder att bryta processen på väg mot utanförskap. Dessa 
insatser är i hög utsträckning billiga, i förhållande till alternativet. 

Kring de allra flesta vägarna mot utanförskap krävs betydande samverkan samt långsiktighet och 
uthållighet för att nå framgång. Om man inte lyckas med detta är det ofta andra samhällsaktörer 
än de ursprungligen berörda som får stå för notan. Sociala investeringar och en socioekonomisk 
fond är verktyg för att arbeta med tidiga insatser. 
 
Effektivitet 
Begreppet effektivitet definieras mycket olika beroende på perspektiv och profession. 
Utgångspunkten i socialt investeringsperspektiv är; att möta ett behov genom att göra rätt sak, 
vid rätt tidpunkt, till rätt kvalitet och med lägsta möjliga kostnad. Offentlig sektor präglas ofta av 
sena reaktiva insatser snarare än tidiga preventiva. Sena reaktiva insatser är kostsamma och 
repetitiva till sin karaktär – insatsen behöver genomföras på nytt, då problemet som gav upphov 
till insatsen kvarstår.  
 
Två aspekter på effektivitet är beroende av varandra enligt nedanstående figur. Operativ 
effektivitet handlar om att använda sig av de tilldelade resurserna på bästa vis. Strategisk 
effektivitet å andra sidan är en fråga om styrning och organisation, där det gäller att skapa goda 
förutsättningar för långsiktighet och bredd.  
 

 

 

 
2 Formell diskussion eller debatt, kommunikation som involverar specialiserad kunskap, alltså; hur man talar 
omkring något. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Makt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Status
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskurs
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Verksamhetsledning       Kommunledning 

 

 

 

 

 

Kostnadseffektiva   Resursfördelning  

metoder    i stort och över tid 

  

Om operativ effektivitet är att springa är strategisk effektivitet att springa åt rätt håll.  
 
 
 
Samverkan 
Barn och unga som riskerar att marginaliseras lever oftast i en komplex problematisk situation. 
Kanske finns också neuropsykiatriska eller andra medicinska förhållanden som komplicerar 
vardagen. Samhället bistår dessa barn och unga på många olika sätt men ofta blir insatserna kring 
dem splittrade. Ofta sätts insatser in oberoende av varandra, i värsta fall motverkar insatser 
varandra.  
 
Regering och riksdag har tydligt uttalat att samverkan behöver utvecklas ytterligare när det gäller 
målgruppen barn som far illa eller riskerar att fara illa. Som ett resultat av propositionen Stärkt 
skydd för barn i utsatta situationer m.m. (Prop. 2002/03:53) infördes lagbestämmelser om 
skyldighet att samverka. Dessutom fick Socialstyrelsen, i samverkan med Myndigheten för 
skolutveckling och Rikspolisstyrelsen, i uppdrag att ta fram en nationell strategi för samverkan. I 
den nationella strategin konstateras att   
 
”inom hela välfärdsområdet har specialiseringen och professionaliseringen ökat som en konsekvens av ny kunskap. 
Samtidigt har aktörerna blivit fler – frivilligorganisationer och privata företag verkar allt oftare vid sidan av de 
offentliga verksamheterna. Konsekvensen har blivit att verksamheten inom hela välfärdsområdet har 
fragmentiserats och myndigheter kritiseras därför ofta för bristande helhetssyn. Många menar att mer integration, 
dvs. samverkan i vid mening, är en absolut nödvändighet för att möta de komplexa behov som människor har i 
det moderna samhället. Samverkan syftar, förutom att motverka splittring, till förbättrad kvalitet genom att flera 
olika verksamheter kan bidra med kompletterande resurser, kunskap och kompetens. Effektivare 
resursutnyttjande är också ett skäl för samverkan.”   
ur Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 

OPERATIV 
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EFFEKTIVITET 
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Sociala investeringar 
 
Varför investera tidiga insatser? 
 
Ur SKL:s Guide för tidiga insatser och Sociala investeringar. 
”En av samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för 
att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. 
Rätt form av tidiga och synkroniserade insatser från samhället kan i många fall förhindra 
framtida psykisk ohälsa.  
 
Psykisk ohälsa är en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.1 I 
Socialstyrelsens årsrapport om folkhälsan i Sverige för 2012 konstateras 
att den psykiska ohälsan bland unga tycks öka. 2 Livstidsrisken att drabbas av någon typ 
av psykisk ohälsa är ca 20 % bland män och upp mot 40 % bland kvinnor. 
3 Huvuddelen av den långvariga psykiska ohälsan debuterar under barn- och ungdomsåren. 
4 Psykisk ohälsa bland barn och unga orsakar både ett betydande lidande för de individer som 
drabbas och stora kostnader för samhället i form av åtgärder och uteblivna intäkter för 
 De som hamnar i ett utanförskap senare i livet. 
 
Forskningen visar dock att det finns mycket man kan göra i olika delar av samhället för 
att skapa en positiv utveckling. Det finns en lång rad faktorer från skilda områden såsom 
förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård som kan påverka risken för en negativ 
utveckling och främja positiv utveckling för barn och unga i allmänhet och för personer 
med egen sårbarhet i synnerhet.  
 
Tidiga insatser under ett barns uppväxt kan, förutom att vara till fördel för individen, vara 
samhällsekonomiskt lönsamt.5 Problemet är att insatserna ger stor effekt först efter en tid och att 
de ur ett ekonomiskt perspektiv många gånger framförallt bidrar positivt till andra aktörer än den 
som finansierar och genomför insatsen. Detta gör det ofta 
svårt att motivera sådana insatser ekonomiskt, inte minst när kostnaden ställs mot akuta 
behov i en kommun eller ett landsting. Det som på kort sikt kan ses som extra kostnader 
bör istället ses som en investering. Ett långsiktigt agerande utifrån en helhetssyn 
kring barn- och ungas psykiska hälsa är till nytta för både individen och samhället.” 
 
 

Den sociala investeringsfonden 
Syftet med den sociala investeringsfonden är att genom ett förebyggande arbete för barn och 
unga bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Detta för att undvika stora kostnader 
längre fram (exempelvis för genomgripande insatser i skolan eller stora kostnader för placering av 
barn och ungdomar). På sikt ska det förebyggande arbetet minska risken för utanförskap såsom 
missbruk, kriminalitet och långvarig arbetslöshet. Betraktar man social investering som ett sätt att 
med ekonomiska incitament fokusera på socialt arbete i samverkan och långsiktighet är ett steg 
taget mot ett system som gynnar förebyggande arbete framför reaktiva insatser.  
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Hur ska man hantera problemet med risken att inte nå de mål man satt upp? Hur stora krav ska man ställa på 
risk i sociala investeringar jämfört med andra investeringar? 
 
Alla investeringar föregås av utredningsarbeten. Till exempel tar man hjälp av befolknings-
prognoser och kunskap om infrastrukturer när det ska göras investering i en ny skolbyggnad. 
Grundat på trafikmätningar, olycksfallsstatistik och geologiska undersökningar investeras i en ny 
vägsträckning. Underlag till en social investering tas fram genom tillgänglig statistik och 
ekonomisk redovisning inom skola, socialtjänst, polis, fritid samt en socioekonomisk kalkyl.  
 
Hur ska man skapa goda ekonomiska incitament för insatser som ger breda långsiktiga effekter i ett 
redovisningssystem som är ettårigt och sektorsbundet? 
 
Ökad medvetenhet om utanförskapets gigantiska kostnader i samhället är en viktig grund-
förutsättning för arbetet med sociala investeringar. Även kunskap om att andra aktörer och andra 
tider kan vara större vinnare än den egna verksamheten i nutid är central. På sikt behövs 
systemförändringar, men till dess finns den sociala investeringsfonden som verktyg för att arbeta 
långsiktigt och gränsöverskridande i samverkan. 
 
Hur ska man hantera investeringspuckeln i sociala investeringar när de som får vinsterna av projektet inte är de 
som bidrar till investeringen?  
 
De allra flesta förändringsarbeten har en initial kostnad att hantera. Den investeringspuckel som 
uppstår vid ett socioekonomiskt samverkansprojekt kan lösas genom användning av en social 
investeringsfond. Det är ett politiskt vägval hur omfördelning av resurser sker. 
  
Sammanfattning: 
Underlag till en social investering tas fram genom tillgänglig statistik och ekonomisk redovisning 
inom skola, socialtjänst, polis, fritid samt en socioekonomisk kalkyl. På sikt behövs systemför-
ändringar, men till dess finns den sociala investeringsfonden som verktyg för att arbeta långsiktigt 
och gränsöverskridande i samverkan. 
 

Ale kommun 
 
Socioekonomisk analysmodell 
I Ale kommun finns kunskap i att använda en analysmodell av sociala investeringar utvecklad av 
nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Modellen kan genom den 
socioekonomiska resultaträkningen fånga de övergripande socioekonomiska effekterna av 
utanförskap och utgör det kalkylmässiga uttrycket för helhetssyn. Den sociala 
investeringskalkylen visar dessutom det indirekta värdet av att genom investeringsbeslut kring 
prevention idag undvika avsevärt större kostnader i framtiden. Finansieringskalkylen fångar 
slutligen vilka omfördelningseffekter som uppstår till följd av besluten. Eller enklare uttryckt; 
genom att använda modellen för ett projekt kan man  
 

- se hur stor framgång projektet måste ha för att samhället ska tjäna in insatsen 

- jämföra ekonomiska effekter mellan att genomföra en åtgärd och att avstå den 

- se kostnaden idag och de framtida vinsterna direkt och i form av uteblivna kostnader 

- se var kostnader ligger och vem eller vilka som blir vinnare 
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I arbetet med den sociala investeringskalkylen görs en mängd antaganden. Dessa bakomliggande 
grundantaganden redovisas i analysen av modellen, likaväl som ex ett geotekniskt protokoll följer 
ett investeringsäskande för en ny väg. 

Rammanual 

Organisation 
 

 

panel 
 

 
 
 
 
 
Idégivare 
Engagemang för barn och unga i Ale finns överallt omkring oss. Inom det rika föreningslivet 
likväl som i alla kommunens verksamheter möts människor som brinner för arbetet med att ge 
barn och unga en bra start och goda möjligheter till ett rikt liv. Det är viktigt att ta tillvara de idéer 
och utvecklingstankar som människorna i våra organisationer, föreningar, vårt näringsliv mm bär. 
Idégivare kan vara vem som helst, men för att utreda en idés bärkraft och möjlighet till framgång 
behöver tjänstemän i berörda sektorer tillföra kunskap och analyser till beslutsunderlaget. 
Föreningar och andra utanför kommunal verksamhet måste alltid samverka med kommunen och 
ansökningen måste alltid gå igenom någon sektor i kommunen. En enskild förening, en 
föräldragrupp eller ett företag kan alltså inte söka en social investering direkt, utan kontaktar den 
enhet som närmast berörs. Alla projekt måste innebära samverkan mellan minst två kommunala 
aktörer.   
Grundberedning 
Grundberedningen av en ansökan om en social investering görs av närmast berörda enhetschefer 
tillsammans med sin personal. Enhetscheferna är sedan tillsammans ansvariga för det operativa 
flödet under hela projekttiden.  
 
Beredningsgrupp 
Beredningsgruppen består av samverkansansvarig, processledare sociala investeringar, 
verksamhetschefer från sektor utbildning, kultur och fritid, sektor arbete, trygghet och omsorg 
och sektor samhällsbyggnad, samt controller. 
 
I beredningsgruppen kompletteras ansökan med en socioekonomisk kalkyl. Det är också i 
beredningsgruppens arbete med ansökan som en ungdomspanel har möjlighet att lämna 
synpunkter på ansökan, metoder och projektets möjliga framgång. Utöver mål, målgrupp och 
genomförande finns tre viktiga delar i ansökan: 

 
1. tidsplan och kostnadsberäkning 
Redan i grundberedningen av en ansökan behöver det finnas en tydlig idé om tid för de olika 
faserna i projektet. En kostnadsberäkning för de olika faserna är lika viktig som tidplanen. 
Jämförelse med vilka kostnader som finns runt målgruppen idag är en rekommendation. 
Kostnadsberäkning, förväntade kvalitetsvinster och ekonomiska resultat för olika aktörer 
måste skrivas fram.  
 
2. teorianknytning 

Idégivare 

Enhetschefer  

Beredningsgrupp 

Ungdomspanel 

Kommunlednings- 

gruppen 

Kommun- 

styrelsen 
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Om man använder en evidensbaserad metod är teorianknytningen enkel. Mycket av det 
förebyggandearbete som pågår och som vi hoppas ska utvecklas har kanske inte forskats på 
ännu. Då är det ännu viktigare att man redovisar de teorier som ligger till grund för att man 
tror på framgång i projektet. Vissa av de större investeringarna bör knytas till forskning, där 
processtöd och utvärdering är nödvändiga för att se om utvecklingsarbetet leder till önskat 
resultat. En omprioritering görs då för skapa förutsättningar för att en  implementering av  
den nya metoden ska kunna bli möjlig.   
 
3. uppföljning och utvärdering 

För varje investering i förebyggande arbete för definierade grupper ska det finnas en plan för 
löpande uppföljning och utvärdering. Denna plan skapas redan i grundberedningen. I den ska det 
framgå hur resultatet ska mätas och vid vilka tidpunkter det ska redovisas. Arbetssättet för 
insatserna ska dokumenteras så att de kan få en spridning till ett mer generellt genomförande om 
insatserna är lyckade. Ett projekt måste utvärderas på ett djupare plan för att besvara frågor som: 
Varför hände det? Vad var den verksamma faktorn i insatsen och hur såg den mekanism ut som 
ledde till de ekonomiska förändringarna.  

 

All verksamhet behöver kommuniceras och implementeras både inåt och utåt. Så även en social 
investering. Förebyggande arbete i samverkan som börjar i projektform har varken ekonomiskt 
eller i mänskligt lidande råd att förlora tid och kraft på svagheter i implementeringsskedet. En 
tydlig kommunikationsplan är därför extra viktig i ansökan. Centralt i kommunikationsplanens 
innehåll är vilken information som ska gå ut samt hur olika beslut och resultat ska återkopplas, till 
vilka grupper och när.  
 
Den i beredningsgruppen utsedde ansvarige verksamhetschefen skriver tjänsteutlåtandet som 
underlag till styrgruppen. 
 
 
 
 
Styrgrupp 
Styrgruppen består av kommunchef, samtliga sektorchefer, ekonomichef, kvalitét- och 
utvecklingschef samt processledaren för sociala investeringar. Styrgruppen granskar ansökan och 
återremitterar till beredningsgruppen om så behövs för kompletteringar. Därefter lämnar 
styrgruppen ansökan till kommunstyrelsen för beslut.  
 
Kommunstyrelsen 
KS är den instans som slutligen avgör om investeringen i projektet skall genomföras. Det sker 
genom ett beslut om avslag eller bifall till den ansökan som Styrgruppen lämnat. 
 
Beslutet återkopplas sedan genom alla led till idégivaren. 
 
 
Systemet måste granskas  
Genom uppföljningar och utvärderingar som genomlyser varje projekt från idé till resultat samlas 
ett underlag för granskning av hanteringen av sociala investeringar och rammanualen. Det är 
särskilt viktigt att uppdaga förbättringsområden och utvecklingsområden i de system som skapas 
för sociala investeringar. Ett bra utvärderingsarbete lägger grunden till det systemskifte som är 
fortsättningen på det första steg i en lång utvecklingskedja som en social investeringsfond utgör. 
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2013-02-11  

 

Sociala investeringar – rammanual 
 

Syfte  

Syftet med sociala investeringar är att genom ett förebyggande arbete för grupper av 

kommuninvånare bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. På sikt ska det förebyggande 

arbetet minska utanförskap såsom missbruk, kriminalitet och långvarig arbetslöshet. 

Marginaliseringen i samhället är kostsam ekonomiskt och i mänskligt lidande. Övergripande syfte 

är därför dels tidig upptäckt och tidiga insatser, dels ökad samverkan såväl inom kommunen som 

inom regionen och med andra aktörer, då samverkan är en framgångsfaktor i förebyggande 

arbete. 

 

Mål  

- Ökad skolframgång 

- Minska marginalisering och utanförskap  

- Minskat alkohol- och drogmissbruk 

- Minskad kriminalitet 

- Minskad långvarig arbetslöshet 
 
 
Beredningsgrupp: 

- samverkansansvarig,  

- processledare – sociala investeringar 

- verksamhetschefer från  

o sektor utbildning, kultur och fritid,  

o sektor arbete, trygghet och omsorg,  

o sektor samhällsbyggnad,  

- controller från  

o sektor utbildning, kultur och fritid  

o sektor arbete, trygghet och omsorg 

o sektor samhällsbyggnad 

 

Styrgrupp: 

- kommunchef 

- samtliga sektorchefer 

-  ekonomichef  

- kvalitét- och utvecklingschef  

- samt processledaren för sociala investeringar 

- Kommunalråden deltar två gånger/ termin 



 

9 
 

Arbetsgång  

1. Idégivaren kontaktar enhetschef inom den verksamhet som närmast berörs. 
2. Grundberedning av ärendet görs av enhetschefer på berörda enheter, vilka också är 

behjälpliga med färdigställandet av ansökan utifrån ansökningskraven. Enhetscheferna 
ansvarar tillsammans för det operativa flödet i projektet. Enhetscheferna överlämnar 
ansökan till samverkansansvarig 

3. Ansökan presenteras genom ansvarig verksamhetschef i beredningsgruppen  
4. Beredningsgruppen beslutar vilken verksamhetschef som ska vara ansvarig för projektet. 
5. Verksamhetschefen ansvarar för remiss-diskussion i en ungdomspanel. 
6. Beredningsgruppen jobbar igenom ansökan och bifogar ungdomspanelens synpunkter 

samt en socioekonomisk kalkyl.  
7. Berörd verksamhetschef skriver ett tjänsteutlåtande som underlag till styrgruppen  
8. Förslaget presenteras för styrgruppen av ansvarig verksamhetschef.  
9. Styrgruppen lämnar ansökan till kommunstyrelsen för beslut. 
10. Kommunstyrelsen beslutar om bifall eller avslag. 

11. Beslutet återkopplas till styrgruppen, beredningsgruppen och vidare genom enhetschefen till 
idégivaren.  

 
 

 

Ansökan  

- Målgrupp för investeringen 

- Mål och syfte 

- Forskningsstöd/teorianknytning 

- Förväntad effekt 

- Beskrivning av metod och genomförande 

- Delaktiga verksamheter i samverkan (minst två aktörer i kommunen) 

- Tydlig tidsplan och kostnadsberäkning för investeringen fördelat per år 

- Plan för uppföljning och utvärdering 

- Kommunikationsplan 
 

 

Utvärdering 

Investeringen ska dokumenteras, följas upp och utvärderas. Ansvarig verksamhetschef 

presenterar uppföljning av resultat och process halvårsvis för beredningsgruppen. Delrapport 

lämnas till styrgrupp en gång per år. Rapporter och dokumentation görs på ett sådant sätt så att 

insatserna kan utvecklas och få spridning till ett generellt genomförande.  

Vid avvikelser i uppföljning av resultat och process görs analys i beredningsgruppen vilken 

presenteras i styrgruppen. 

 

Omprioritering  

Vid tillfredsställande resultat görs en prövning av hur en omprioritering av resurser kan ske för 

att den förebyggande insatsen ska kunna ingå i ordinarie verksamhet.  

 

  











































Delegeringsbeslutslista 2020-10-16—2020-11-23 

 

Diarienummer Handling Beslut Beslutsdatum Delegat 

KS.2018.210 Tecknande av 

kommunens plusgiro, 

bankgiro och 

bankkonton 

Personerna i beslutet 

äger rätt att se 

transaktioner och 

saldon på 

kommunens Swish-

konto avseende 

simhallen, s. k. 

tittarbehörighet, 

genom 

internetbanken 

 

2020-11-18 Redovisningschef 

KS.2020.199 Upphandling 

Älvängen 

dagvattenåtgärd  

Tecknande av 

entreprenadkontrakt 

med Skanska 

Sverige AB för 

utförande av 

entreprenaden hösten 

2020 

 

2020-10-21 Kommunchef 

KS.2020.399 Tillsyn av Individ- 

och familjerättens 

närarkiv på Södra 

Klöverstigen 1 

Nödinge 

Fyra föreläggande 2020-11-13 Arkivarie 

KS.2020.399 Tillsyn av Individ- 

och familjerättens 

närarkiv på Södra 

Klöverstigen 1 

Nödinge 

Sex föreläggande 

 

2020-11-13 Arkivarie  

KS.2020.399 Tillsyn av Individ- 

och familjerättens 

närarkiv på Södra 

Klöverstigen 1 

Nödinge 

Sex föreläggande 2020-11-13 Arkivarie 

KS.2019.271 Arkivlokalsinspektion 

av 

personalavdelningens 

blivande arkivlokal 

Två föreläggande 2020-11-13 Arkivarie 



på järnkontoret i 

Nödinge  

KS-

EKO.2020.333 

Upphandling 

träslöjdsmaterial, 

ramavtal skolor 

Tecknande av 

ramavtal inom 

trävaror och 

trädprodukter med 

tillhörande verktyg 

på två år, med 

möjlighet till 

ytterligare två års 

förlängning 

2020-10-21 Upphandlingschef  

KS-

EKO.2020.408 

Upphandling – 

mottagning av 

förorenade massor 

Nödinge 1:22 

Tecknande av avtal 

med Sortera 

Materials AB för 

perioden 2020-11-05 

t.o.m. 2021-07-31 

2020-11-17 Mark- och 

exploateringschef 

KS-

EKO.2020.432 

Upphandling av 

julklapp 2020 

Tecknande av avtal 

för leverans av 

julgåvor för 

verksamhetsåret 

2020 

2020-11-19 Ekonomichef 

KS-

HR.2020.276 

Anställning av 

näringslivschef  

Näringslivschef 

anställs från och med 

2020-11-03 

2020-11-03 Avdelningschef 

strategi och 

uppföljning 

KS-

HR.2020.276 

Anställning av 

säkerhetssamordnare 

brandskydd 

Säkerhetssamordnare 

brandskydd från och 

med 2020-01-01 

2020-11-06 Säkerhets- och 

beredskapschef  

KS-

HR.2020.276 

Anställning av HR-

specialist  

Anställning av HR-

specialist från och 

med 2020-11-30  

2020-11-17 HR-chef 

KS-

HR.2020.179 

Anställning av 

socialsekreterare 

Anställning av 

socialsekreterare på 

mottagningsenheten 

från och med 2020-

11-01 

2020-10-26 Enhetschef 

mottagningsenheten  

KS.HR.2020.179 Anställning av 

socialsekreterare 

Anställning av 

socialsekreterare på 

mottagningsenheten 

från och med 2020-

12-01 

2020-11-04 Enhetschef 

mottagningsenheten  

KS-

HR.2020.179 

Anställning 

distriktssjuksköterska 

Anställning av 

distriktsjuksköterska 

2020-11-17 Enhetschef för 

kommunal hälso- och 

sjukvård  



 

i kommunal hälso- 

och sjukvård  

från och med 2020-

11-17 

KS.HR.2020.268 Anställning av 

verksamhetschef  

Verksamhetschef 

anställs från och med 

2021-01-11 

2020-10-16 Sektorchef 

samhällsbyggnad  

KS-

HR.2020.266 

Anställning av 

chaufför  

 

Chaufför anställs 

från och med 2020-

12-01 

2020-11-05 T.f. Verksamhetschef 

Verksamhetsstöd  

KS.2020.177 Anställning av 

skolpsykolog  

 

Skolpsykolog 

anställs från och med 

2020-11-09  

2020-10-15 T.f. elevhälsochef 

KS.2020.177 Anställning 

elevassistent 

 

Elevassistent anställs 

från och med 2020-

11-05 

2020-11-05  Biträdande rektor  

KS.2020.177 Förordnande av 

tillförordnad chef för 

sektor utbildning 

 

Marika Tollesson 

förordnas som tf 

chef för sektor 

utbildning den 28 - 

29 december 2020.  

Jenny Björkman 

förordnas som tf 

chef för sektor 

utbildning den 30 

december 2020. 

2020-11-18 Kommunchef  

 Färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

Färdtjänst 

Totalt 19 beslut  

16 bifall till 

färdtjänst 

2 bifall med 

ledsagare 

1 bifall 

framsätesåkning.  

Inga avslag  

 

Riksfärdtjänst  

Inga fattade beslut 

 

2020-10-01—

2020-10-31 

Färdtjänsthandläggare 
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