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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 189 Dnr SBN.2021.326

Verksamhetsplan med budget 2022

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan med
budget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden ska sammanställa en verksamhetsplan med budget för
2022 utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och kommunbidrag. Förslaget
till verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige antagna
"verksamhetsplan med budget 2022" samt nämndens inriktningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-19

Verksamhetsplan med budget 2022, 2021-10-26

Yrkande

Seppo Tallheden (S) gör följande tilläggsyrkande:
Att texten under planeringskommentar under punkt 4.4 Hållbart
samhällsbyggande mål kompletteras med
"Sektor Samhällsbyggnad skall också verka för att inkludera ekosystemtjänster,
exempelvis skelettjordar för dagvattenfördröjning, vid all detaljplanering.

Marie Olsson (V) ställer sig bakom Seppo Tellhedens (S) yrkande.

Koalitionen genom Dan Sandros(C) gör följande tilläggsyrkande:
Att texten under planeringskommentar under punkt 4.4 Hållbart
samhällsbyggande mål kompletteras med"vid detaljplaneläggning ska
möjligheten till ekosystemtjänster beaktas"

Sverigedemokraterna tillstyrker Dan Sandros(C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande Henrik Fogelklou (M) ställer proposition dels på Seppo Tallheden
(S) tilläggsyrkande och dels på Dan Sandros (C) tilläggsyrkande och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Dan Sandros (C)
tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2021.326
Datum: 2021-10-19
Handläggare Jenny Ronnebro

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan med budget 2022

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan med budget
2022 för samhällsbyggnadsnämnden.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden ska sammanställa en verksamhetsplan med budget för 2022
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och kommunbidrag. Förslaget till
verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige antagna "verksamhetsplan med
budget 2022" samt nämndens inriktningar.

Ken Gunnesson Jenny Ronnebro

Tf sektorchef Tf Stöd- och utvecklingsstabschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Verksamhetsplan med budget 2022, 2021-10-26

Beslutet skickas till:

För kännedom:

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

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden ska sammanställa en verksamhetsplan med budget för 2022
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och kommunbidrag. Förslaget till
verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige antagna "Verksamhetsplan med
budget 2022" samt nämndens inriktningar.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

MBL-förhandling har genomförts och avslutats i enighet.

Beslutets genomförande

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

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förslag till
verksamhetsplan med budget 2022.
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1 Nämndens uppdrag 

Plan och bygg 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen samt övriga 
uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. Hu-
vuduppgifterna är bygglovsgivning, detaljplanering och kommunens kartverk. Ansvaret för översiktlig planering 
och beslut om upprättande av planprogram samt detaljplaner åvilar dock kommunstyrelsen. Detaljplaner som 
upprättas med enkelt planförfarande samt detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
(PBL (2010:900) 5 kap § 27) och överensstämmer med översiktsplanen delegeras antagandebeslutet till samhälls-
byggnadsnämnden. Beslutanderätten i de planfrågorna innefattar även beslut om planbesked. 

Miljö- och hälsoskydd 

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

Vatten och avlopp, renhållning och avfall 

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

Gata och park 

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

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

Mark och exploatering 

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

Naturarbetet 

Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens översiktliga strategiska naturarbete. 

Övriga uppgifter 

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

Befolkningstillväxten är viktig för att få en fortsatt god kvalitet i och omfattning av välfärdstjänsterna. Arbetet 
med att göra Ale till en än mer attraktiv kommun för såväl boende som näringsliv ska fortsätta att utvecklas. 

Kommunen befinner sig i en tillväxt sedan flera år och som beräknas fortsätta under kommande år. Behovet av 
utbyggd infrastruktur och offentliga lokaler såsom exempelvis förskolor, skolor och olika stödboenden är som en 
konsekvens av detta fortsatt stort. Sektor Samhällsbyggnad behöver därför bland annat prioritera sina delar i att 
förverkliga den av fullmäktige beslutade lokalförsörjningsplanen. 

De pågående arbetena med de prioriterade projekten såsom Nödinge centrum, överföringsledningen, fördjupad 
översiktsplan Älvängen, sanering och skredsäkring i Älvängen samt de tematiska tilläggen till översiktsplanen ska 
fortgå. 

Arbetet kring utveckling av samhällsbyggnadsprocessen kommer att fortsätta under 2022 och kommer fokus 
ligga på implementering samt förädling av processen. Kunden i fokus är fortsatt också ett viktigt område där alla 
sektorns medarbetare ska veta vem man är till för och ett arbetssätt som är inriktat på kundfokus är infört. 

Under 2022 kommer rekrytering av nyckelkompetenser att fortsätta. Om erforderliga beslut fattas kommer en 
strategisk trafikplanerare att förstärka sektorn. Förhoppningen är också att ytterligare en projektledare kan an-
sluta. Inom vissa enheter är arbetsbelastning hög och kapacitetstaket är nära. En genomlysning av sektorn avse-
ende resurssättning, bemanning, befintlig kompetens och kompetensbehov kommer att genomföras. Arbetssätt 
kommer att belysas och förändringar kommer att göras där man ser att det är möjligt att arbeta smartare. 



   

 

 
Verksamhetsplan med budget 2022, Samhällsbyggnadsnämnden    5(16) 
 

3 Visionen - Lätt att leva 

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

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

- antar utmaningar med lust och energi 

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag 

- förädlar våra tjänster och service 

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet 

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

4.1 Hälsa och välbefinnande 

Beskrivning 

Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande 
är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos våra invånare måste tillväga-
gångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver prova nya tankar och arbetssätt. Den psy-
kiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nat-
ionell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta. 
Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att 
samverkan är en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och 
civilsamhälle, inte minst med föräldrar.  
  
Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och 
andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får 
möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i 
alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över 
åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.  
Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter 
som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, men kanske 
främst bland våra barn, ungdomar och äldre. 
 
Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn 
tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl 
barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.  
Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och 
smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet 
för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill att de som besöker vår kommun 
känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undangömda pärlor blir kända för såväl kommunens invå-
nare, som för besökare utifrån. 

Planeringskommentar 

Det offentliga rummet är något berör oss alla. På så sätt kan man säga att det offentliga rummet tillhör oss alla, 
oavsett vem som äger fastigheten. Det kommunala planmonopolet är verktyget för att styra utvecklingen. Men 
för att bättre beskriva det offentliga rummets utveckling och utformning ska Ale kommun inleda alla större de-
taljprogram med gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammen ska syfta till att göra den fortsatta planprocessen 
enklare men också göra planeringen mer tillgänglig för den allmänhet för vilka kommunen planerar, oavsett om 
de är fastighetsägare eller ej. Trygghetsperspektivet ska från och med 2022 belysas i all framtida detaljplanering. 
Då planinstrumentet är ett långsiktigt men effektivt sätt att styra hur mark och vatten används ska sektor sam-
hällsbyggnad arbeta fram förslag till en planprioritering och en produktionsplanering. Nämnden ska ta ställning 
till planprioriteringen var sjätte månad, produktionsplanen en gång per år. 

Sektorn samarbetar med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att ta bort miljöer som skapar otrygghet genom att 
till exempel förstärka belysning och röja vegetation. 

4.2 Kunskap och utbildning 

Beskrivning 

Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gym-
nasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i 
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varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär 
att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i 
förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resur-
ser.  
   
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt 
i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervis-
ningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behö-
ver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling in-
nebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår ge-
mensamma framtid.  
  
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga 
upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa. 

Planeringskommentar 

Sektor Samhällsbyggnad ska prioritera arbetet med att förverkliga de av sektor Service beställda offentliga loka-
lerna. 

Sektor Samhällsbyggnad är i de flesta fall en oumbärlig samarbetspartner för Sektor Service i deras uppdrag att 
förse kommunen med nödvändiga offentliga lokaler. Det är därför av betydelse att de båda sektorerna samverkar 
mot samma mål. Sektor Samhällsbyggnad ska prioritera sina delar i att förverkliga den av fullmäktige beslutade 
lokalförsörjningsplanen. 

4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

Beskrivning 

Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla 
tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 % 
för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.   
  
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha 
en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. Kommunen ska arbeta för att tillhandahålla verk-
samhetsmark i olika stadier, från råmark till byggklara fastigheter där all infrastruktur är färdig så att det går 
snabbt från köp till etablering. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora 
som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva 
och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun. 
 
Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra 
invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med 
utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi 
måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare 
ska vara anställningsbara. 
 
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination 
med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag 
i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från 
ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhö-
riga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden. 
Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. 
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Planeringskommentar 

Sektor Samhällsbyggnad ska intensifiera arbetet med att planera, förädla, förtäta fastigheter till exploaterbar verk-
samhetsmark i syfte att öka möjligheterna för snabba företagsetableringar. Sektor Samhällsbyggnad ska ta de 
nödvändiga initiativ som krävs för att möjliggöra att det skapas mer exploaterbar verksamhetsmark inom Ale 
kommun. Det ska vara enkelt för företag att etablera sig i kommunen. 

4.4 Hållbart samhällsbyggande 

Beskrivning 

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

Planeringskommentar 

Arbetet med de prioriterade projekten ska fortsätta: 

• Nödinge centrum 
Beslut om detaljplanen med tillförande avtal ska antas under 2022 
Genomförande av planen ska påbörjas. 

• Överföringsledningen 
Planering- och projektering ska slutföras, genomförandet ska påbörjas 

• FÖP Älvängen 
Resurssättning och framdrift av planarbetet ska säkerställas. 

• Sanering och skedsäkring Älvängen 

• Översiktsplanens tematiska tillägg 
Sektor samhällsbyggnad ska säkerställa tilldelade ansvarsåtagande 

• Lekplatsplan ska arbetas fram 

Sektor Samhällsbyggnad ska verka för ökad blandning i bostadsbeståndets upplåtelseformer vid detaljplanering 
och markanvisning. Sektor Samhällsbyggnad ska, där det är rimligt och möjligt, ta de initiativ som kan leda till att 
upplåtelseformerna i bostadsbeståndet blir varierande i varje del av kommunen. Vid markanvisningar, fastighets-
försäljningar med mera ska målsättningen om upplåtelseformerna beaktas. 

Sektor Samhällsbyggnad ska i sin planering verka för att byggnader ska kunna användas för divergerande syften. 
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Fastighetens användningsområden regleras huvudsakligen via planinstrumentet. Det är långsiktigt och ger full 
effekt över tid. Möjliggörandet av ett flexibelt fastighetsnyttjande börjar därför oftast i planprocessen. Ett snävt 
reglerat användningsområde kan leda till långdragna och dyra ändringsprocesser. Sektor samhällsbyggnad ska 
därför, där det är rimligt, sträva efter att finna möjligheter till ett långsiktigt skiftande fastighetsnyttjandet redan i 
planprocessen. 

4.4.1 Nämndens mål 

Samhällsbyggnadsprocessen ska implementeras och förädlas under 2022 

Planeringskommentar 

Sektorn har genomfört att utredningsarbete kring samhällsbyggnadsprocessen under 2021. Fördjupade intervjuer 
med berörda visade på följande problemområde med förslag till lösning: 

• Tydlig linjeorganisation med tydlig rollfördelning som beskriver hur olika ansvarsområden är fördelade. 
Med ansvarsområden medföljer ett antal uppgifter som ska utföras och en kombination av ansvar och 
mandat för att fatta beslut. 

• Utvecklad mötesstruktur.  Som komplement till linjeorganisationen behövs en utvecklad mötesstruktur 
som säkerställer samordning och dialog mellan olika delar av linjeorganisationen. Syftet är att säkerställa 
att information är gemensam, att kompetenser och erfarenheter tas tillvara och att arbetet kan ske sam-
ordnat. 

• En kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen beskriver vilka olika aktiviteter/uppgifter som ska utfö-
ras i samhällsbyggnadsarbetet, hur de olika uppgifterna hänger ihop i delprocesser och flöden. Syftet 
med processkartläggningen är att tydligt visualisera processen men också att ställa tydliga krav på vem 
som ansvarar för utförandet av de olika arbetsmomenten. Kopplat till de olika arbetsmomenten kan 
också finnas styrdokument och hjälpdokument.   

Under 2022 kommer sektorn att arbeta vidare med att utveckla processen. Ansvarig chef att få ta över utveckl-
ingsansvaret för respektive delprocess och förädla processen. Ett fortsatt arbete kring framtagande av styrdoku-
ment behöver fortgå under 2022. Uppbyggnaden av mötesstrukturen påbörjades 2021 och kommer att fortsätta 
under året. Sektorn bedömer att forumen kommer att effektivisera processen och att det blir en tydlighet var 
olika frågor samt beslut fattas. 

Energi- och klimatstrategi 

Planeringskommentar 

Ale kommun har tagit fram en Energi- och klimatstrategi som sträcker sig till 2030. Varje sektor ska ta fram 
lämpliga aktiviteter som ska genomföras för att bidra till måluppfyllelse. Följande områden har av kommunen 
prioriterats: 

• Hållbara transporter 

• Klimatsmart och hälsosam mat 

• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 

Sektor samhällsbyggnad avser att arbeta med följande aktiviteter: 

Sektorn samhällsbyggnad ska öka möjligheterna för hållbara transporter, dels i verksamhet som utförs i egen regi 
dels som en effekt av planerad verksamhet. 

Genom att värna den brukningsvärda jordbruksmarken skapas ökade möjligheter till närproducerad, klimatsmart 
och hälsosam mat. 

Sektor samhällsbyggnad ska sträva efter att vid upphandlingar styra kraven mot förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster. 

Sektor samhällsbyggnad ska verka för att det skapas förutsättningar för sunda och klimatsmarta bostäder och 
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lokaler, särskilt vid markanvisningar och fastighetsförsäljningssituationer. 

Beställa klimatsmart mat till konferenser/möten och minimera inköp av engångsartiklar 

Driva på och efterfråga exempelvis digitalisering för minskad pappersanvändning 

Vid alla tillfällen av resor i tjänsten såsom exempelvis kompetensförsörjning genom kurser och konferenser ställa 
nyttan av konferenser eller kursen i relation till klimatpåverkan och företrädesvis välja alternativ som kan genom-
föras utan resor 

4.5 Ett Ale 

Beskrivning 

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

Planeringskommentar 

Alla sektorns medarbetare ska veta vem man är till för med ett arbetssätt som är inriktat på kundfokus. 

Sektor Samhällsbyggnads tjänster och beslut ska präglas av rättssäkerhet och hög kvalitét. Vår service ska upp-
fattas som god även när besluten går en emot. Vi ska sträva efter ett gott samarbete med näringsliv och invånare. 

4.5.1 Nämndens mål 

Kunden i fokus 

Beskrivning 

Alla sektorns medarbetare ska veta vem man är till för och ett arbetssätt som är inriktat på kundfokus bör införas 

Planeringskommentar 

Kundperspektivet kommer att få ett ökat fokus inom sektorn under kommande år. Samhällsbyggnad behöver 
göra ett omfattande arbete kring förståelsen för vem man som anställd är till för och hur man kan förenkla för 
invånaren eller företagaren att göra rätt. 

Sektor samhällsbyggnad ska ta fram en målbild och indikatorer för handläggningstider inom bygglovsverksam-
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heten. Sektor samhällsbyggnad ska ta fram, implementera och följa upp mätbara målbilder över handläggningsti-
derför och tillgänglighet med början inom bygglovsverksamheten. 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 Målvärde 2022 

Nöjd kund indexet (NKI 

företag) för myndighetsut-

övning inom bygg ska öka 

58% 43% 65% 80% 

Nöjd kund indexet (NKI 

företag) för myndighetsut-

övning inom miljö ska öka 

77% 77% 78% 80% 

Nöjd kund index (NKI) för 
myndighetsutövning (gäl-

lande både företag och 

privatpersoner) inom bygg 

ska öka 

60% 38% 65% 80% 

Nöjd kund index NKI för 

myndighetsutövning (gäl-

lande både företag och 
privatpersoner) inom miljö 

ska öka 

73% 75% 78% 80% 

Sektor Samhällsbyggnad ska ha ett helt digitaliserat arbetssätt, i alla dess olika former, vid 

utgången av 2023 

Planeringskommentar 

Den kommunala verksamheten behöver utveckla arbetssätten. Digitalisering, automatisering och robotisering är 
ledord i den utvecklingen. Det ställs allt högre krav på digitala lösningar från invånare med flera och det finns 
särskilda nationella mål samt krav som berör samhällssektorn. För att möta kraven och behoven så behöver sek-
torn ställa om och det är snabbt. Det är troligt att ett nuläge och önskat har identifierats samt att en handlings-
plan 1.0 tagits fram innan årsskiftet 2021/2022. Aktiviteterna behöver kostnadssättas och prioriteras. Sektorled-
ningen har utsett ett digitaliseringsråd där representanter från nästan alla sektorns enheter samt en IT-strateg 
ingår. Dess uppgift innebär att hantera digitaliseringsprocessen från förslag till genomförande och uppföljning. 

4.6 En arbetsgivare 

Beskrivning 

Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska 
förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi 
delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska 
se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i 
alla processer och ska tex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket 
viktig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förut-
sättning för att verksamheterna ska nå sina mål.   
  
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och redan nu inleda 
arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna föränd-
ring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styr-
modell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se 
att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela 
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att 
tillitsbaserad styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.  
I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under Corona pandemin har det 
nära och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbets-
grupper där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre per-
sonalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbätt-
rad NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering. 
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Planeringskommentar 

Översyn av interna handböcker och rutiner för att underlätta och effektivisera arbetet inom och mellan enheter. 

Säkerställa likvärdig myndighetsutövning. 

4.6.1 Nämndens mål 

Genomlysning av sektorn avseende resursbemanning och kompetensbehov 

Planeringskommentar 

Under 2021 har sektorn identifierat att det finns ett stort behov att göra en kompetensförsörjningsplan och ut-
reda sektorns nuvarande kompetens och jämföra med dagens kompetensbehov men också framtida behov. Vi-
dare kommer också resurssättning att ses över för att nyttja resurser på bästa sätt. Genomlysningen kommer att 
påbörjas under 2022 och extern hjälp kommer delvis att nyttjas. 
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5 Ekonomisk sammanfattning 

5.1 Ekonomisk sammanställning (detaljerad) 

Besluts/verksamhetsområden  2021 2022 

Belopp i tkr Prognos Budget 
Budget kostna-

der 
Budget intäkter Total budget 

Sektorsövergripande 13 260 11 260 19 004 3 140 15 864 

Plan- och myndighet 19 933 19 633 36 416 16 525 19 891 

Teknik 34 136 32 536 40 132 1 554 38 578 

Affärsverksamhet      

VA -2 000 0 72 830 72 830 0 

Renhållning 1 700 0 40 000 40 000 0 

Totalt 67 029 63 429 208 382 134 049 74 333 

Nämnden har fått en ramökning avseende den skattefinansierade verksamheten på ca 10,9 mkr där 6 mkr avser 
tillskott för arbetet med Fördjupad översiktsplan Älvängen samt övergripande utredningar kopplade bland annat 
till tematiska tillägg till Översiktsplanearbetet. Ökningen av budgeterade medel för sektorövergripande verksam-
het består främst av att dessa 6 mkr är samlade centralt. 

Under 2021 så har det uppdagats ett antal "felbudgeteringar" som nu rättas till. Bland annat omfördelas avsatta 
medel för Ale småstäder som nu är under avveckling till att justera bygglovsenhetens budget där intäkterna för 
bygglovsavgifter under ett antal år varit alldeles för högt budgeterade samt att personalkostnaderna varit allt för 
lågt budgeterade utifrån det behov som finns för att lösa sitt uppdrag. En vakant tjäns t som planingenjör flyttas 
från verksamhetsområde plan och myndighet och istället så utökas verksamhetsområde teknik med en trafikpla-
nerare. Detta som ett led i att försöka minimera "flaskhalsar" i arbetet med att bland annat få fram detaljplaner. 
1,7 mkr är också tillfört område Teknik som kompensation för ny redovisningsprincip avseende gatukostnadser-
sättningar från 2020. Generellt har också uppjusteringar gjorts inom några enheter där man tidigare budgeterat 
för viss frånvaro men istället varit i behov av att ta in konsultstöd för att kompensera bortfallet. 

När det gäller den taxefinansierade verksamheten så är budgetarna byggda på de nya föreslagna taxenivåerna och 
volymer för 2022. 

5.2 Investeringar 

Investeringar Skattefinansierade 

Investeringar belopp i tkr Prognos 2021 Budget 2021 Budget 2022 

Markreserv   20 000 

Trafikssäkerhetsfrämjande åtgärder   750 

Utbyte gatubelysning   2 000 

Utbyggnad enligt K 2020   1 500 

Åtgärder pga ej utbyggda planer   500 

Trygghetsfrämjande åtgärder   500 

Attraktivare älv   100 

Dammsäkerhet   100 

Fordon maskiner Parken   1 400 

Utbyte gatubelysning landsbygden   3 000 

Just toppbeläggn. gator GC, slitlager   2 500 

Ändrat huvudmannaskap   5 000 

Badplatser, grillplatser   200 

Utbyggnad av GC-nät   3 000 
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Investeringar belopp i tkr Prognos 2021 Budget 2021 Budget 2022 

Säkra skolvägar   750 

Infrastruktur vid exploatering   20 000 

Mätbil   400 

Lekplats & -utrustning / Parkutrustning   1 500 

Årsanslag   1 270 

Totalt   64 470 

Investeringar Affärsverksamheten 

Investeringar belopp i tkr Prognos 2021 Budget 2021 Budget 2022 

Ombyggnad/nedläggning Älvängen R, ledningar & 2 pump-

stationer + tredje spillvattensledning 

  84 000 

Dricksvattenledning Klädkällaren-Nödinge-Älvängen   23 000 

Älvängens reningsverk, upprätthålla reningsfunktion och 

arbetsmiljö 
  1 500 

VA årsanslag   46 100 

Containers ÅVC   100 

Etablering av kvartersnära insamling av tidningar   100 

Totalt   154 800 
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6 Personal 

Analys och kommentar 

Under 2022 kommer rekrytering av nyckelkompetenser att fortsätta. Om erforderliga beslut fattas kommer en 
strategisk trafikplanerare att förstärka sektorn. Förhoppningen är också att ytterligare en projektledare kan an-
sluta. 

Inom vissa enheter är arbetsbelastning hög och kapacitetstaket är nära. En genomlysning av sektorn avseende 
resurssättning. bemanning, befintlig kompetens och kompetensbehov kommer att genomföras. Arbetssätt kom-
mer att belysas och förändringar kommer att göras där man ser att det är möjligt att arbeta smartare. 
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7 Fastställelsedatum 



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-17

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 82 Dnr S.N.2021.88

Nämndplan med budget 2022

Beslut

Socialnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen begära tillåtelse om att göra ett underskott
motsvarande högst 15 miljoner kronor 2022.

att anta Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden,

att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Hälsa och välbefinnande är fortsatt nämndens kärnuppdrag, men är tätt
sammankopplat med flera av de andra målsättningarna. Inom alla områden är
ambitionen att arbeta utifrån de tre perspektiven om ett hälsofrämjande
samhälle, att rusta individer att nå sin fulla potential och att det ska finnas
hållbara och tillgängliga stöd för de som behöver.

Förvaltningen bedömer att föreslagen nämndplan ligger väl i linje med av
kommunfullmäktige uppsatta mål och uppdrag. Dock bedöms inte det
ekonomiska utrymmet i ramtilldelningen motsvara uppdraget, varför nämnden
hos kommunstyrelsen föreslås begära möjlighet om att göra ett underskott
2022 motsvarande högst 15 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Nämndplan med budget 2022, 2021-11-04

REVIDERAD Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden, 2021-11-16

Mötesanteckningar 2021-10-22 från Informations- och förhandlingsmöte, IFM,
med information enligt 19 § MBL

Protokoll 2021-10-29 förhandling enligt 11 § MBL gällande nämndplan och
budget 2022

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Sektorledning sektor socialtjänst
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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.88
Datum: 2021-11-04
Verksamhetsutvecklare Hanna Kämpe

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

Socialnämnden

Nämndplan med budget 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen begära tillåtelse om att göra ett underskott motsvarande högst 15
miljoner kronor 2022.

att anta Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden,

att paragrafen justeras omedelbart.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Hälsa och välbefinnande är fortsatt nämndens kärnuppdrag, men är tätt sammankopplat med
flera av de andra målsättningarna. Inom alla områden är ambitionen att arbeta utifrån de tre
perspektiven om ett hälsofrämjande samhälle, att rusta individer att nå sin fulla potential och
att det ska finnas hållbara och tillgängliga stöd för de som behöver.

Förvaltningen bedömer att föreslagen nämndplan ligger väl i linje med av
kommunfullmäktige uppsatta mål och uppdrag. Dock bedöms inte det ekonomiska utrymmet i
ramtilldelningen motsvara uppdraget, varför nämnden hos kommunstyrelsen föreslås begära
möjlighet om att göra ett underskott 2022 motsvarande högst 15 miljoner kronor.

Ebba Gierow Hanna Kämpe

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Nämndplan med budget 2022, 2021-11-04

REVIDERAD Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden
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Mötesanteckningar 2021-10-22 från Informations- och förhandlingsmöte, IFM, med
information enligt 19 § MBL

Protokoll 2021-10-29 förhandling enligt 11 § MBL gällande nämndplan och budget 2022

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Sektorledning sektor socialtjänst
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Ärendet

Sedan 2020 har sektorn arbetat med att skapa en struktur som stödjer intentionen om färre
skrivna rapporter och ett bra underlag för tillitsdialoger. Nämndplanen för socialnämnden tar
sikte på att lyfta några delar från kommunfullmäktiges plan i form av nämndmål. Uppgiften
för respektive verksamhetsområde blir sedan att omsätta dessa i uppdrag och/eller aktiviteter
för att bidra till en måluppfyllelse på helheten. Hur detta arbete sedan fortskrider under året
återkopplas till nämnden genom tillitsdialoger med respektive verksamhetsområde samt en
skriftlig rapport för helheten.

Till varje strategisk målsättning i nämndplanen finns en beskrivningstext från
kommunfullmäktige. Därefter följer nämndens mål och eventuella uppdrag (givna av
kommunfullmäktige).

Hälsa och välbefinnande är fortsatt nämndens kärnuppdrag, men är tätt sammankopplat med
flera av de andra målsättningarna. Inom alla områden är ambitionen att arbeta utifrån de tre
perspektiven om ett hälsofrämjande samhälle, att rusta individer att nå sin fulla potential och
att det ska finnas hållbara och tillgängliga stöd för de som behöver. En framgångsfaktor för att
nå verkligt resultat utifrån de strategiska målsättningarna är fungerande samverkan, både
internt och externt.

Utöver att tillhandahålla goda insatser inom ramen för kärnuppdraget arbetar nämndens olika
verksamhetsområden också ständigt med att utveckla och förfina arbetssätt och där så är
möjligt, införliva ny teknik i samma syfte eller för att på sikt avlasta medarbetarna.

Ekonomisk bedömning

Sektor socialtjänsts kostnader har ökat inom verksamhetsområdena, som en sannolik
konsekvens av pandemin, men även av andra orsaker. Funktionsstöd har under 2021 öppnat
ett nytt boende vars drift ska finansieras på helår, vilket kräver ett resurstillskott. Individ- och
familjeomsorgens kostnader har också ökat under 2021, framförallt med avseende på
placeringar, med och utan tvång. För att finansiera detta 2022 kommer nämndens buffert att
reduceras från 1,8% 2021 till 1,4% för 2022. Verksamhetsområdena ovan har då fått
kostnadstäckning för förutsägbara kostnader, vilket bör innebära att 1,4% ger tillräcklig
resiliens.

Den samlade äldreomsorgen får riktade statsbidrag även 2022. Detta medför att de satsningar
som inletts 2021, exempelvis demensteam och förstärkning av bemanningsplaneringsenheten,
kan fortsätta.

Ale har under flera år haft relativt få platser på särskilt boende för äldre, ställt i relation till
kommunens storlek. Under 2018 stängdes totalt 28 platser, varav 10 via samverkansavtal säljs
till Kungälvs kommun. Övriga 18 platser har varit tomställda. Hösten 2021 ökade behovet av
platser markant vilket föranledde öppning av ytterligare åtta platser.  Högst sannolikt kommer
detta inte vara tillräckligt utan under hösten 2021 eller tidigt 2022 kommer ställning behöva
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tas till behovet att öppna ytterligare platser. Helårseffekt för de åtta platserna motsvarar 6
miljoner kronor och ytterligare 10 platser motsvarar 8-9 miljoner kronor beroende på hur
bemanningen kan lösas. Det ekonomiska utrymmet finns inte i ramtilldelningen och nämnden
konstaterar därför att medelstilldelningen i förhållande till uppdraget är otillräcklig och
kommer hos kommunstyrelsen efterfråga möjlighet att göra ett underskott motsvarande högst
15 miljoner kronor.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL,
2021-10-22 och 2021-10-29

Informerad enligt 19 § MBL 2021-10-22, se protokoll som bilaga.

Förhandlad enligt 11 § MBL 2021-10-29, se protokoll som bilaga.

Beslutets genomförande

Nämndplan med budget 2022 kommer ytterligare konkretiseras i planen för respektive
verksamhetsområde. Uppdrag och/eller aktiviteter för att bidra till en måluppfyllelse på
helheten kommer där att beskrivas.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att föreslagen nämndplan med budget ligger väl i linje med av
kommunfullmäktige uppsatta mål och uppdrag. Dock bedöms inte det ekonomiska utrymmet i
ramtilldelningen motsvara uppdraget, varför nämnden hos kommunstyrelsen föreslås begära
möjlighet om att göra ett underskott 2022 motsvarande högst 15 miljoner kronor.
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1 Nämndens uppdrag 

Socialnämnden har ansvar för att bedriva verksamhet enligt av kommunfullmäktige givna mål och riktlinjer samt 
enligt gällande lagstiftning, nationella mål och övriga styrdokument, allt inom av kommunfullmäktige tilldelat 
kommunbidrag. 

Socialnämnden ansvarar för: 

• omsorgen av äldre människor, 

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

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

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

• kommunens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt bland annat alkohollagen, 

• kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen, 

• kommunens flyktingmottagning, 

• kommunala arbetsmarknadsfrågor 

• färdtjänst och bostadsanpassning. 
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2 Sammanfattning 

Sedan 2020 har sektorn arbetat med att skapa en struktur som stödjer intentionen om färre skrivna rapporter och 
ett bra underlag för tillitsdialoger. Nämndplanen tar sikte på att lyfta några delar från kommunfullmäktiges plan i 
form av nämndmål. Uppgiften för respektive verksamhetsområde blir sedan att omsätta dessa i uppdrag och/el-
ler aktiviteter för att bidra till en måluppfyllelse på helheten. Hur detta arbete sedan fortskrider under året åter-
kopplas till nämnden genom tillitsdialoger med respektive verksamhetsområde samt en skriftlig rapport för hel-
heten. 

Till varje strategisk målsättning finns en beskrivningstext från kommunfullmäktige. Därefter följer nämndens mål 
och eventuella uppdrag (givna av kommunfullmäktige). 

Hälsa och välbefinnande är fortsatt nämndens kärnuppdrag men är tätt sammankopplat med flera av de andra 
målsättningarna. Inom alla områden är ambitionen att arbeta utifrån de tre perspektiven om ett hälsofrämjande 
samhälle, att rusta individer att nå sin fulla potential och att det ska finnas hållbara och tillgängliga stöd för de 
som behöver. En framgångsfaktor för att nå verkligt resultat utifrån de strategiska målsättningarna är fungerande 
samverkan (både internt och externt). 

Utöver att tillhandahålla goda insatser inom ramen för kärnuppdraget arbetar nämndens olika verksamhetsområ-
den också ständigt med att utveckla och förfina arbetssätt och där så är möjligt, införliva ny teknik i samma syfte 
eller för att på sikt avlasta medarbetarna. 

Sektorns kostnader har ökat inom verksamhetsområdena, som en sannolik konsekvens av pandemin men även 
av andra orsaker. Funktionsstöd har under 2021 öppnat ett nytt boende vars drift ska finansieras på helår, vilket 
kräver ett resurstillskott. Individ- och familjeomsorgens kostnader har också ökat under 2021, framförallt med 
avseende på placeringar, med och utan tvång. För att finansiera detta 2022 kommer nämndens buffert att reduce-
ras från 1,8% 2021 till 1,4% för 2022. Verksamhetsområdena ovan har då fått kostnadstäckning för förutsägbara 
kostnader vilket bör innebära att 1,4% ger tillräcklig resiliens. 

Den samlade äldreomsorgen får riktade statsbidrag även 2022 vilket gör att de satsningar som inletts 2021, exem-
pelvis demensteam och förstärkning av bemanningsplaneringsenheten kan fortsätta. 

Ale har under flera år haft relativt få platser på särskilt boende för äldre, ställt i relation till kommunens storlek. 
Hösten 2021 ökade behovet av platser markant vilket föranledde öppning av ytterligare åtta platser. Högst san-
nolikt kommer detta inte vara tillräckligt utan under hösten 2021 eller tidigt 2022 kommer ställning behöva tas till 
behovet att öppna ytterligare platser. Helårseffekt för de åtta platserna motsvarar 6 Mkr och ytterligare 10 plat-
ser motsvarar 8-9 Mkr beroende på hur bemanningen kan lösas. Det ekonomiska utrymmet finns inte i ramtill-
delningen och nämnden konstaterar därför att medelstilldelningen i förhållande till uppdraget är otillräcklig och 
kommer hos kommunstyrelsen efterfråga möjlighet att göra ett underskott motsvarande högst 15 Mkr. 
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3 Visionen - Lätt att leva 

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

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

- antar utmaningar med lust och energi 

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag 

- förädlar våra tjänster och service 

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet 

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

4.1 Hälsa och välbefinnande 

Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande 
är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos våra invånare måste tillväga-
gångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver prova nya tankar och arbetssätt. Den psy-
kiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nat-
ionell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta. 
Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att 
samverkan är en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och 
civilsamhälle, inte minst med föräldrar.  
  
Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och 
andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får 
möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i 
alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över 
åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.  
Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter 
som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, men kanske 
främst bland våra barn, ungdomar och äldre. 
 
Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn 
tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl 
barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.  

Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och 
smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet 
för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill att de som besöker vår kommun 
känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undangömda pärlor blir kända för såväl kommunens invå-
nare, som för besökare utifrån. 

4.1.1 Nämndens mål 

• Genomförandet av Program för äldreplan 2019-2026 ska fortskrida för att nå det 

önskade läget 2026. 

• ”Socialtjänsten skall (…) inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 

egna resurser.” (1 kap 1 § Socialtjänstlagen) 

• Ökad psykisk hälsa och minskad ofrivillig ensamhet 

o Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord ska 

genomföras. 

Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och ut-
vecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu ge-
nomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta. 

• En god och säker vård och omsorg för de som behöver 
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4.2 Kunskap och utbildning 

Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gym-
nasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i 
varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär 
att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i 
förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resur-
ser.  
   
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt 
i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervis-
ningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behö-
ver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling in-
nebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår ge-
mensamma framtid.  
  
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga 
upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa. 

4.2.1 Nämndens mål 

• Utveckla den nämndövergripande samverkan för att bidra till den strategiska mål-

sättningen Kunskap och utbildning. 

4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla 
tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 % 
för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.   
  
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha 
en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. Kommunen ska arbeta för att tillhandahålla verk-
samhetsmark i olika stadier, från råmark till byggklara fastigheter där all infrastruktur är färdig så att det går 
snabbt från köp till etablering. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora 
som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva 
och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun. 
 
Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra in-
vånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med 
utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi 
måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare 
ska vara anställningsbara. 
 
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination 
med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag 
i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från 
ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhö-
riga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden. 
Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. 
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4.3.1 Nämndens mål 

• De som är aktuella för kommunens arbetsmarknadsinsatser ska komma vidare ut i 

egen försörjning via arbete eller studier som kan leda till arbete. 

4.4 Hållbart samhällsbyggande 

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

4.4.1 Nämndens mål 

• Identifiera insatser inom nämndens verksamheter för att bidra till måluppfyllelsen av 

den kommungemensamma Energi- och klimatstrategin samt Avfallsplanen. 

4.5 Ett Ale 

Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans för att skapa 
ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. Vi behöver se 
samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen, 
lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter 
och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer 
behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt för-
utsättningar för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och 
service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark kommun är att 
kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för att säkerställa att vi gör rätt 
saker på rätt plats.  En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens 
vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att för-
nya den ska påbörjas under året.   
   
Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl 



   

 

 
Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden    9(15) 
 

ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en håll-
bar utveckling och att kommunen även på sikt ska klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss 
fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effek-
tivt, till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 
dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till 
data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt 
skapad och insamlad data vara offentlig. 

4.5.1 Nämndens mål 

• Nämndens verksamheter ska kontinuerligt bidra till att synliggöra insatser, proces-

ser och verksamheter. 

4.6 En arbetsgivare 

Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska 
förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi 
delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska 
se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i 
alla processer och ska t.ex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket vik-
tig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsätt-
ning för att verksamheterna ska nå sina mål.   
  
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och redan nu inleda 
arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna föränd-
ring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styr-
modell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se 
att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela 
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att 
tillitsbaserad styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.  

I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under coronapandemin har det nära 
och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper 
där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personal-
grupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad 
NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering. 

4.6.1 Nämndens mål 

• Arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågan där den ses som en helhet där 

verksamhet, ekonomi, utveckling och arbetsmiljö samverkar. 

• Skapa förutsättningar i verksamheterna att i högre grad arbeta utifrån ett salutogent 

förhållningssätt. 

4.6.2 Uppdrag: Testa möjligheten till mindre personalgrupper. 

Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjuk-
frånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad HME och NKI. 
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5 Basverksamhet 

5.1 Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått 

Ordinärt boende Antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut 

Antal beviljade timmar hemtjänst 

Funktionsstöd Ej verkställda beslut bostad med särskild service, (snitt för 
perioden) 

Kostnad per individ i snitt avseende LSS-boende (exkl. köpta 
platser) 

Särskilt boende och hälso- och sjukvård Antal betaldagar 

Dygn på korttid (avser totala antalet dygn) 

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

Öppenvård - intern verkställighet (antal verkställda beslut) 

5.2 Kommentar verksamhetsmått 

Antalet mått minskades ner inför 2020 till att endast omfatta ett par stycken per verksamhetsområde. Måtten be-
döms som fortsatt relevanta att följa inom ramen för nämndplan 2022. 

5.3 Beskrivning av basverksamhet 

5.3.1 Central administration och nämnd 

Central administration och nämnd omfattar sektorledning samt enheten för ledningsstöd och utveckling. Sektor-
ledningen driver arbetet i sektorn framåt med hjälp av stödfunktionerna på enheten vars uppgift är att vara både 
ett strategiskt och ett operativt stöd för sektorn på olika nivåer. Vidare driver enheten utvecklingsfrågor, om-
världsbevakar samt har en konsultativ roll i sakfrågor. 

Enhetens stödfunktioner innefattar olika områden såsom ledning och styrning, lokaler, säkerhet, nämnd och 
kansli, IT, kvalitet- och patientsäkerhet, arbetsmiljö, kommunikation samt handläggning av avgifter, fakturor och 
dödsbo. 

Under 2022 kommer arbetet med att utveckla och tydliggöra stödresursernas roller och uppdrag gentemot sek-
torn att fortgå för att säkerställa en god och effektiv samverkan utifrån organisationens samlade behov. 

5.3.2 Bemanningsplaneringsenheten 

Enhet bemanningsplanering har varit igång sedan april 2020 och ansvarar för rekrytering och tillsättning av tim-
vikarier till sektorns verksamheter. Enheten består av fem bemanningsplanerare, en rekryterare, en enhetschef 
och totalt tretton undersköterskor som arbetar för att täcka korttidsfrånvaro i verksamheterna. Enheten har i 
uppdrag att arbeta verksamhetsnära och lösningsfokuserat utifrån ett helhetsperspektiv i bemanning och perso-
nalkostnader och bland annat stötta verksamheterna med frågor gällande schemaläggning och optimerad beman-
ning. 

Under 2021 har en sektorsövergripande arbetsgrupp startats för att ytterligare fokusera på framtida utmaningar 
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gällande rekrytering, så som omvärldsbevakning, att se över helhetsbemanning samt att kunna förena vikarier- 
och verksamheters förväntan. 

5.3.3 Ordinärt boende 

Verksamhetsområde ordinärt boende består av Ale hemtjänst, förebyggande enhet samt nattpatrull, där hem-
tjänsten utgör den absolut största delen. I Ale används lagen om valfrihet (LOV). I april 2018 avslutades den pri-
vata utföraren som då fanns, därefter har inga nya externa utförare tillkommit. Ale hemtjänst är därmed den enda 
utföraren av hemtjänstinsatser. 

Verksamhetsområdet har som främsta uppgift att utifrån individuella biståndsbeslut erbjuda Alebor stöd till en 
skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ordinärt boende har som målsättning att möjliggöra självstän-
digt kvarboende i det egna hemmet samt att förenkla kommuninvånarnas vardag genom att erbjuda stöd och in-
satser av god kvalitet, med trygghet, delaktighet och kontinuitet. 

Fokus under året är att fortsätta få stabilitet i personalgrupperna genom att utveckla struktur och tydlighet inom 
enheterna, fortsätta arbetet med att realisera program för äldreplan och att bibehålla ett fortsatt stort engagemang 
och delaktighet från medarbetare och kommuninvånare. Att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbe-
tet med fokus på verksamhetsområdets målgrupper i samverkan med frivilliga organisationer och andra samar-
betspartners i syfte att motverka ensamhet är ytterligare ett utvecklingsområde. 

Arbetet med utveckling och implementering av digitala tjänster kommer fortsätta enligt plan. Utmaningen för 
verksamheten framåt är att hitta teknik som utvecklar det kognitiva stödet för verksamhetens målgrupper samt 
att fortsätta bevaka den samhälleliga digitaliseringen inom ramen för All Age Hub och gränsen för vad som är 
den enskildes ansvar respektive kommunens ansvar att tillhandahålla gällande välfärdsteknik. 

Fortsatt arbetet för en ekonomi i balans där optimerad bemanning är en del. Samarbete mellan enheterna be-
döms som en framgångsfaktor som ska fortsätta prägla hela verksamhetsområdet. 

5.3.4 Funktionsstöd 

Verksamhetsområde funktionsstöd riktar sig mot såväl barn och unga som vuxna och verkställer alla insatser för 
personer med funktionsnedsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt 
socialtjänstlagen (SoL). 

Omstrukturering av verksamhetens boenden pågår kontinuerligt för att i möjligaste mån kunna verkställa beslut 
om boende på hemmaplan. Ett långsiktigt arbete med att få till målgruppsinriktningar så långt som möjligt, för 
att kunna säkerställa rätt kompetens mot rätt målgrupp, pågår. Ett nytt LSS boende öppnades i början av sep-
tember 2021 samt ytterligare ett väntas färdigställas i Nol vid årsskiftet 2022-2023. Därefter väntas två boende till 
bli färdiga fram till 2024. 

Fokus 2022 kommer fortsatt att vara på kärnverksamheten, de lagstadgade verksamheterna samt på det pågående 
arbetet för ökad kvalitet genom kompetensutveckling. Detta sker bland annat genom en egen basutbildning som 
ska stärka kunskapsnivån hos medarbetarna. Vidare fortsätter arbetet för en ökad yrkesstolthet genom hälso-
främjande och tillitsbaserat ledarskap och att skapa en stark Vi-känsla inom verksamhetsområdet. Genom ökad 
kvalitet, stödbehovsmätningar samt optimerad bemanning fortsätter verksamhetsområdet arbetet med att hålla 
budget i balans under 2022. 

5.3.5 Individ- och familjeomsorg 

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

En utmaning för IFO är att antalet anmälningar gällande barn som utsatts för våld eller bevittnat våld i hemmet 
fortsätter att öka. En lagändring innebär nu också att barn som bevittnar våld är utsatta för brott och ses då 
också som brottsoffer. Nytt från 2021 är också att kriminalvården begär yttrande/bedömning om lämpligheten i 
att barn besöker sina föräldrar som sitter i fängelse. Barn som bevittnar och/eller utsatts för våld själva riskerar 
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att utveckla olika former av beteende- och relationsproblematik. Insatser för dessa barn är ett utvecklingsområde 
för verksamhetsområdet och kräver kreativa lösningar och en ökad grad av samverkan mellan enheter. Även 
samverkan avseende våld i nära relationer generellt behöver utvecklas såväl kommuninternt som externt. IFO 
fortsätter under 2022 utvecklingsarbetet med att strukturera och systematisera stödinsatserna för personer som 
utsätts av, eller själva utsätter, närstående för våld. 

De bostadssociala frågorna är ett fortsatt utvecklingsområde även kommande år. Bostadsbristen leder till att per-
soner hamnar utanför, eller riskerar att hamna utanför, den reguljära bostadsmarknaden vilket i sin tur leder till 
högre kostnader för ekonomiskt bistånd. Bristen på bostäder försvårar också möjligheten att verkställa ansvaret 
utifrån bosättningsansvaret avseende mottagande av nyanlända. 

Under året har mottagandet av sökande återigen organiserats decentraliserat på enheterna i stället för den mot-
tagningsenhet som IFO sjösatte under 2020. Verksamheten kommer fortsatt att ha fokus på att hålla hög kvalitet 
på bemötande och tillgänglighet av kommuninvånare. Samtidigt har mottagandet av nyanlända samt bostadssoci-
ala frågor organiserats vid arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten i syfte att invånare ska kunna stödjas i 
de grundläggande behoven som bostad, försörjning och arbete vid en och samma enhet. Det är en vidareutveckl-
ing av föregående års sammanslagning av enheterna för arbetsmarknad och försörjningsstöd. Organiseringen syf-
tar till att genom god samverkan och synergieffekter skapa kvalitativ utveckling av insatserna. För verksamheten 
fortsätter utvecklingsarbetet med att få den nya organisationsstrukturen att fungera väl. 

Närvaroteam Ale- NÄTA som genomförts som en social investering i samverkan med sektor utbildning avslutas 
i sin nuvarande form 2021. NÄTA ska under 2022 drivas som en särskild satsning och utvärderas inför eventuell 
framtida linjeverksamhet. 

5.3.6 Särskilt boende och hälso- och sjukvård 

Verksamhetsområdet omfattar särskilda boenden, dagverksamhet för personer med demensdiagnos samt den 
kommunala hälso- och sjukvården med rehabenhet respektive sjuksköterskeenhet. 

Fortsatt arbetet med att realisera program för äldreplan och att bibehålla ett stort engagemang och delaktighet 
från medarbetare och kommuninvånare under året, för att nå det önskade läget 2026. Under 2022 är fokusområ-
den från äldreplanen salutogent förhållningssätt, sammanhållen vård och omsorg, kompetensutveckling samt väl-
färdsteknik. 

Den digitala utvecklingen fortsätter och under året kommer samtliga äldreboenden få uppgraderad larmtäckning 
som möjliggör större självständighet och trygghet för hyresgästerna. 

Två av kommunens fem äldreboenden drivs under året i intraprenadform. 

Samverkansavtalet avseende försäljning av korttidsplatser till Kungälvs kommun fortlöper även under 2022. 
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6 Ekonomisk sammanfattning 

6.1 Ekonomisk sammanställning 

Besluts/verksamhetsområden 2021 2022 

Belopp i tkr Prognos Budget Budget 

Centralt sektor socialtjänst 31 465 37 465 41 932 

Individ- och familjeomsorg 149 528 142 928 154 526 

Ordinärt boende 76 864 80 064 87 680 

Funktionsstöd 179 350 183 050 194 209 

Särskilda boenden o hälso- o sjukvård, exklusive  
intraprenader 

113 786 116 016 115 007 

Intraprenader 40 487 41 957 43 170 

Totalt 591 480 601 480 636 524 

 

Prognosen för 2021 är ett relativt omfattande ekonomiskt överskott. Detta är till stor del effekten av statliga sats-
ningar som en konsekvens av pandemin. Samtidigt har sektorns kostnader ökat inom verksamhetsområdena, 
också som en sannolik konsekvens av pandemin men även av andra orsaker. Funktionsstöd har under 2021 öpp-
nat ett nytt boende vars drift ska finansieras på helår, vilket kräver ett resurstillskott. Individ- och familjeomsor-
gens kostnader har också ökat under 2021, framförallt med avseende på placeringar, med och utan tvång. För att 
finansiera detta 2022 kommer nämndens buffert att reduceras från 1,8% 2021 till 1,4% för 2022. Verksamhets-
områdena ovan har då fått kostnadstäckning för förutsägbara kostnader vilket bör innebära att 1,4% ger tillräck-
lig resiliens. 

Den samlade äldreomsorgen får riktade statsbidrag även 2022 vilket gör att de satsningar som inletts 2021, exem-
pelvis demensteam och förstärkning av bemanningsplaneringsenheten kan fortsätta. 

Ale har under flera år haft relativt få platser på särskilt boende för äldre, ställt i relation till kommunens storlek. 
Under 2018 stängdes totalt 28 platser, varav 10 via samverkansavtal säljs till Kungälvs kommun. Övriga 18 plat-
ser har varit tomställda. Hösten 2021 ökade behovet av platser markant vilket föranledde öppning av ytterligare 
åtta platser.  Högst sannolikt kommer detta inte vara tillräckligt utan under hösten 2021 eller tidigt 2022 kommer 
ställning behöva tas till behovet att öppna ytterligare platser. Helårseffekt för de åtta platserna motsvarar 6 Mkr 
och ytterligare 10 platser motsvarar 8-9 Mkr beroende på hur bemanningen kan lösas. Det ekonomiska utrymmet 
finns inte i ramtilldelningen och nämnden konstaterar därför att medelstilldelningen i förhållande till uppdraget 
är otillräcklig och kommer hos kommunstyrelsen efterfråga möjlighet att göra ett underskott motsvarande högst 
15 Mkr. 
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7 Personal 

De omedelbara effekterna av pandemin börjar långsamt släppa sitt grepp om verksamheterna. Långsamt kan 
återgång ske från hemarbete och användandet av skyddsutrustning minskar. Arbetsbelastningsmässigt är situat-
ionen annorlunda, de långsiktiga och möjligen mer svårförutsägbara effekterna i form av ökade behov i målgrup-
perna påverkar arbetssituationen för många medarbetare och detta kommer sannolikt att fortgå åtminstone un-
der hela 2022. 

Avseende sjukfrånvaro förväntas även 2022 påverkas. Att stanna hemma vid minsta symptom förefaller ha posi-
tiva effekter även på annan smittspridning och den rekommendationen kommer sannolikt också att kvarstå. En-
hetschefers aktiva arbete med sjukfrånvaron behöver därför få en nystart och kanske också en något förändrad 
ansats. 

Under hösten 2021 tillskapades en arbetsgrupp med uppdraget att arbeta strategiskt med rekrytering av vikarier i 
de schemaburna verksamheterna. Målsättningen är att ha ett annat utgångsläge inför sommaren 2022 men också 
att arbeta med rekrytering långsiktigt och hitta möjligheter att utveckla intresserade och duktiga timvikarier till 
anställningsbara medarbetare. Här kan finnas olika behov av kompetenshöjande åtgärder, såväl språkstöd som 
grundutbildning i de aktuella professionerna. Inom den samlade äldreomsorgen finns en hög andel utbildade un-
dersköterskor och den nivån är det förstås angeläget att bibehålla. 

Äldreomsorgslyftet erbjuder även 2022 stora möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna och en hög-
skoleutbildning kommer också att erbjudas enhetschefer inom äldreomsorgen för att stärka deras kompetens 
kring de särskilda omständigheter som föreligger i verksamhetsområdena. Funktionsstöd fortsätter utveckla sina 
interna basutbildningar för medarbetarna och på nationell nivå har arbetet med nya yrkesresor kommit ganska 
långt. Så småningom kommer yrkesresor att erbjudas medarbetare inom alla sektorns verksamhetsområden. 

Arbetet med implementeringen av det salutogena förhållningssättet fortsätter och förhoppningen är att under 
2022 kunna genomföra planerings- och utvecklingsdagar fysiskt för att öka delaktighet och engagemang. Tillitsdi-
alogernas best-practiceträffar mellan medarbetare och förtroendevalda kommer förhoppningsvis också kunna 
genomföras fysiskt. Samtidigt har den gångna periodens arbete med digitala möten också givit erfarenheter som 
blir användbara framåt och målsättningen bör inte vara att allt arbete ska ske på plats. Som exempel har sektorns 
dialog med personalorganisationerna gett vid handen att Informations- och förhandlingsmötena med fördel fort-
satt skulle kunna genomföras digitalt. 
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8 Fastställelsedatum 
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KFN § 90 Dnr KFN.2021.80

Nämndplan med budget 2022 Kultur- och

fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Nämndplan och budget för 2022.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om Nämndplan och budget 2022 för Ale
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1 Nämndens uppdrag 
Kultur och fritidsnämnden har ansvar för att bedriva verksamhet enligt av kommunfullmäktige givna mål och 
riktlinjer samt enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Verksamhetens ska bedrivas inom ramen för 
det, av kommunfullmäktige, tilldelade kommunbidraget. 

Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:  

• Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor exempelvis Vikingagårdens 
långhus 

• Kultur- och fritidsverksamhet allmänt 
• Folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen 
• Museiverksamhet 
• Kulturarv och kulturminnesvård 
• Kulturskolan 
• Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet 
• Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar 
• Samlingslokaler 
• Uppgifter enligt spellagen 
• Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling 
• Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i sam-

råd med respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet 
• Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium 

• Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal idrotts-, fritids- eller kul-
turanläggning 
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2 Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar inför 2022 har förbättrats jämfört mot föregående år. 
Den tilldelade budgetramen innebär i princip att samtliga verksamheter återställts till ordinarie resurser som var 
hösten 2020. 

Under första halvan av 2021 har kultur och fritids verksamheter påverkats av den pandemi som pågått - det har 
inneburit att enheterna ställt om i stor utsträckning och vid flera tillfällen. Från 1 juli inleddes avvecklingen av 
restriktionerna genom gradvis återöppnande och helt öppnande från 1 oktober av kultur och fritids verksamhet-
er. 

Under 2021 skedde en verksamhetsövergång mellan sektor service och sektor kultur och fritid. Verksamhetsö-
vergången avsåg de tjänster som tidigare omfattats av köp och sälj med inriktning mot vaktmästeri och AV-
teknik. Sektor kultur och fritid har skapat ett serviceteam som servar hela sektorn med de tjänster som tidigare 
ingått i Sektor service BAS tjänster. Initialt har detta arbetet inneburit extra insatser men på sikt är dock överty-
gelsen att detta leder till en mer resurseffektiv organisering för hela sektorn. 

Kultur och fritidsnämnden har skjutit till extra medel för återstart av föreningslivet genom den sk "föreningsmil-
jonen". Ale Fritid har i samverkan med föreningsrådet startat upp en hemsida för föreningar i Ale. Digitalt kan 
bidragsberättigade föreningar i Ale kommun för målgruppen 0-100 år göra bidragsansökan i syfte att återstarta 
verksamheten efter pandemin. 

Kulturenheten ska under perioden söka en överenskommelse med Sektor utbildning som reglerar innehåll, finan-
siering och genomförande av kultur under skoltid. 

Kulturskolan stärker barn och ungas tillgänglighet till kultur i olika former. Undervisningen riktar sig till barn och 
ungdomar i åldrarna 0-20 år. Undervisningen sker enskilt och i grupp efter elevernas ordinarie skoltid. Samtliga 
inriktningar samverkar i olika projekt och publika tillställningar och andra externa aktiviteter under verksamhets-
året. Genom samarbeten med andra verksamheter skapas möjlighet för Kulturskolan att verka uppsökande och 
nå nya målgrupper. För att möjliggöra detta ser kultur och fritid att nya metoder och arbetssätt bör prövas, mål-
sättningen är att kulturskolan ska bidra till en meningsfull fritid för kommunens barn och unga. 

Öppen ungdomsverksamhet ska under 2022 fortsätta utveckla verksamheten så att den i ännu högre grad möter 
ungdomar där de befinner sig på sin fritid. Ale kommun är en kommun med stora avstånd. Ungdomarna har 
svårigheter att utan kostnader eller utan hjälp av anhöriga färdas till mötesplatser som ligger långt från deras hem. 
Målet är att möta fler ungdomar och öka deras delaktighet i formandet av meningsfulla fritidsaktiviteter. 

Fältverksamheten arbetar uppsökande och trygghetsskapande i ungdomsmiljöer, dagtid, kvällstid och helger. 
Målgruppen är 12-19 år med fokus på skolår 7-9. 

Biblioteket kommer under 2022 fortsatt att ha fokus på arbetet med prioriterade grupper i enlighet med biblio-
tekslagen. Genom uppsökande verksamhet och särskilda inbjudningar riktade mot barn och unga fördjupas arbe-
tet med att alla ska få tillgång till litteratur och uppmuntras till läsning. För personer med någon form av be-
gränsningar, som hög ålder eller funktionsvariation, ska erfarenheter från 2021 års omställning och nya former av 
service tas tillvara och utvecklas. På huvudbiblioteket i Nödinge kommer omgestaltning av biblioteksrummet att 
utföras för att möta de skiftande behov som medborgarna har. 

Pandemin har inneburit att delar av uppdragen i föregående års verksamhetsplan, såsom invigning och intres-
sentdialoger, har flyttats fram. Under 2022 kommer arbetet fortskrida med att införa tillitsbaserad styrning och 
ledning. Ett väl fungerande systematiskt  arbetsmiljöarbete (SAM) ger goda förutsättningar för delaktighet och 
tillit. I SAM ingår såväl den fysiska, digitala, organisatoriska som sociala arbetsmiljön. En upplevd god arbets-
miljö är värdefull för både arbetsgivare och arbetstagare 

Sektor kultur och fritid, som relativt ny sektor inom Ale kommun sen 2019, fullföljer påbörjat arbete med att 
skapa förutsättningar för en hållbar organisation och som bidrar med sitt perspektiv i samverkan med andra sek-
torer. 

Ett Ale förutsätter att alla delar av organisationen samverkar och arbetar tillsammans för att skapa mervärde för 
kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. 
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3 Visionen - Lätt att leva 
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till 
Göteborgs storstadspuls är en tillgång. 

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

- antar utmaningar med lust och energi 

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag 

- förädlar våra tjänster och service 

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet 

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

Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande 
är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos våra invånare måste tillväga-
gångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver prova nya tankar och arbetssätt. Den psy-
kiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nat-
ionell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta. 
Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att 
samverkan är en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och 
civilsamhälle, inte minst med föräldrar.  
  
Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och 
andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får 
möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i 
alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över 
åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.  
Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter 
som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, men kanske 
främst bland våra barn, ungdomar och äldre. 
 
Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn 
tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl 
barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.  
Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och 
smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet 
för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill att de som besöker vår kommun 
känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undangömda pärlor blir kända för såväl kommunens invå-
nare, som för besökare utifrån. 

Planeringskommentar 

Kultur och fritid ska ge förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritids-
verksamhet. Arbetet ska genomsyras av delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar 
sig till. 

Under planperioden kommer kultur och fritid vidareutveckla verksamheterna för att nå fler målgrupper. Utveckl-
ingen kommer att ske inom sektorns alla delar och omfattas bland annat av: 

• Främjande och förebyggande arbete genom såväl uppsökande verksamhet som genom att skapa trygga 
miljöer, verksamheter och sammanhang, för framförallt barn och unga, i egen regi och tillsammans med 
andra.  

• Producera och genomföra kulturarrangemang och annan kulturverksamhet, tex kulturskolan, implemen-
tera kommunens barnkulturprogram och överenskommelsen om kultur under skoltid.  

• Kvalitetssäkring av rekreativa områden och besöksmål i kommunen i samverkan med sektor samhälls-
byggnad.  

• Skapa attraktiva biblioteksmiljöer och ett utbud som attraherar nya och etablerade besökare.  
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4.1.1 Nämndens mål 

Kultur och fritid ska genom ett mångfacetterat och rikt nyanserat utbud skapa mening, 
skänka flera dimensioner samt bidra till god folkhälsa och ökat välbefinnande. 

Beskrivning 

Kultur och fritid ska vid planering och genomförande av verksamhet sträva efter att skapa jämlika förutsättningar 
för god folkhälsa i Ale kommun. För att erbjuda ett relevant utbud för invånare i Ale samt besökande till kom-
munen förutsätts en kontinuerlig dialog med olika målgrupper.   
Verksamheten för barn och unga ska bidra till ett utbud som stimulerar till lek, rörelse, fantasi och skapande. 
Vidare ska verksamheten för barn och ungdomar erbjudas med prioritet på deras lediga tid. 

Uppdrag: Den öppna ungdomsverksamheten ska möta ungdomar på ungdomars egna 
arenor 

Allmän beskrivning 

Ale kommun är en kommun med stora avstånd. Ungdomarna har svårigheter att utan kostnader eller med hjälp 
av anhöriga färdas till mötesplatser som ligger långt från deras hem. Den öppna ungdomsverksamheten ska där-
för under år 2022 fortsätta utveckla verksamheten så att den i ännu högre grad möter ungdomar där de befinner 
sig på sin fritid. Målet är att möta fler ungdomar och öka deras delaktighet i formandet av meningsfulla fritidsak-
tiviteter. 

Uppdrag: Kultur och fritid ska utreda förutsättningar för och stöd till kulturarvs-, bevarande-
föreningar samt museer. 

Allmän beskrivning 

Det kulturella arvet är en viktig del i byggandet av en kommuns identitet och bidrar till invånarnas stolthet. Kul-
turarvet är också en framgångsfaktor i att driva besök till kommunen. Föreningar och museer som är engagerade 
i dessa frågor möter olika former av svårigheter. Uppdraget är att utreda nuvarande stödstruktur och vid behov 
föreslå förändringar. 

Uppdrag: Kulturskolan ska öka möjligheterna till deltagande för fler barn och ungdomar 
genom att pröva nya metoder och arbetssätt 

Allmän beskrivning 

Kulturskolan är en fantastisk verksamhet som stärker barn och ungas tillgänglighet till kultur i olika former. Kul-
tur och fritid anser det viktigt att alla barn och unga som vill delta i kulturskolans verksamhet ges möjlighet att 
göra det. För att möjliggöra detta ser kultur och fritid att nya metoder och arbetssätt bör prövas, målsättningen är 
att kulturskolan ska bidra till en meningsfull fritid för kommunens barn och unga. 

4.1.2 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord 
ska genomföras. 

Allmän beskrivning 

Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande 
på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp 
detta. 

Planeringskommentar 

Kultur och fritid ska vid planering och genomförande av verksamhet sträva efter att nå ut till alla kommunens 
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invånare för att ta del av sektorns varierade och omfattande utbud. 

4.2 Kunskap och utbildning 
Beskrivning 

Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gym-
nasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i 
varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär 
att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i 
förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resur-
ser.  
   
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt 
i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervis-
ningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behö-
ver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling in-
nebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår ge-
mensamma framtid.  
  
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga 
upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa. 

Planeringskommentar 

Lärandet är en grund i kultur och fritidsverksamheten, lärandet tar sin utgångspunkt i det frivilliga deltagandet. 
Det livslånga lärandet pågår i alla delar av kultur och fritids verksamheter bland annat genom att: 
• Biblioteksverksamheten värnar om det demokratiska samhällets utveckling och bidrar till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamheten ska bidra till att öka intresset och lusten för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning. 
• Kulturverksamheten skapar förutsättningar för barn och ungdomar att utveckla sin kreativa, konstnärliga och 
innovativa förmåga. Att skapa och få utrymme för kreativa krafter gör livet rikare och ger större möjligheter att 
forma sitt eget liv. 
• Den öppna ungdomsverksamheten ska erbjuda öppna och trygga mötesplatser där ungas egna intressen, erfa-
renheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social utveckling. 
• Stödet till föreningslivet ska utgå från demokratiska värderingar, normer och ideal och på så sätt bidra till att 
värna om och utbilda i demokrati. Ett sådant ideal är att verksamheten ska vara tillgänglig och öppen för alla 
oavsett kön, ålder, socioekonomi och etnicitet. Kommunens stöd ska medverka till att alla människors lika värde 
respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet stärks. 

Sektorn ingår i TSI (tidiga samordnade insatser) med gemensamt arbete för att samordna kommunens insatser 
och samarbeta med regionen avseende barn och unga. Inom ramen för TSI pågår arbetet med SSPF där samver-
kan sker mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheter för att arbeta förebyggande med ungdomar. 
Pågående arbete i samverkan sker även i form av exempelvis Foto-syntes, Närvaroteam Ale- NÄTA samt InVux. 

4.2.1 Nämndens mål 

Kultur och fritid ska i sina verksamheter bidra till det livslånga lärandet med frivillighet som 
grund. 

Beskrivning 

Kultur och fritidsnämndens bidrar till det livslånga lärande för alla målgrupper genom att erbjuda ett attraktivt 
och intressant utbud för alla olika målgrupper. 
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Uppdrag: Ny biblioteksplan för Ale kommun ska upprättas 

Allmän beskrivning 

Biblioteken ska under planperioden i samarbete med skolbiblioteken slutföra framtagande av biblioteksplan för 
folk- och skolbiblioteken. Biblioteksplanen ska ersätta den nuvarande som har giltighetstid till och med årsskiftet 
2021. 

4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 
Beskrivning 

Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla 
tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 % 
för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.   
  
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha 
en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. Kommunen ska arbeta för att tillhandahålla verk-
samhetsmark i olika stadier, från råmark till byggklara fastigheter där all infrastruktur är färdig så att det går 
snabbt från köp till etablering. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora 
som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva 
och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun. 
 
Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra 
invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med 
utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi 
måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare 
ska vara anställningsbara. 
 
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination 
med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag 
i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från 
ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhö-
riga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden. 
Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. 

Planeringskommentar 

Utifrån målsättningen har kommunen ett ansvar för att underlätta för de invånare som möter höga trösklar på 
arbetsmarknaden. I målgruppen finns många olika orsaker till varför man står utanför arbetsmarknaden. Därmed 
krävs mångfacetterade insatser och en hög grad av flexibilitet för att nå målsättningen. 

I kultur och fritids verksamheter finns förutsättningar att ta emot individer i den beskrivna målgruppen på t.ex. 
Fritidsbanken. Fritidsbanken har, sedan den startade, varit en plats för ett antal arbetsmarknadsåtgärder och 
kommer även fortsättningsvis vara det. 

Vidare kommer sektorn se på möjligheter att skapa arbets- eller praktikplatser i egen regi samt i samverkan med 
föreningslivet. 
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4.3.1 Uppdrag: Kultur och fritid ska skapa förutsättningar för feriearbete i för-
eningsregi samt i verksamheten erbjuda platser för arbetsintegrerad 
praktik och andra arbetsmarknadsåtgärder 

Allmän beskrivning 

Kultur och fritid ser ett stort värde i att skapa förutsättningar för feriearbeten i föreningsregi - en insats som ger 
såväl ungdomar som föreningar möjlighet till utveckling.  
Utöver feriearbeten ska kultur och fritid även söka möjligheter för att erbjuda platser för arbetsintegrerad praktik 
och andra arbetsmarknadsåtgärder i den egna verksamheten eller tillsammans med föreningslivet. 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 Målvärde 2022 

Antal ferieplatser i samver-
kan med föreningslivet 67  75 75 

Antal individer i arbets-
marknadsåtgärd i sektorn   5  

4.4 Hållbart samhällsbyggande 
Beskrivning 

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

Planeringskommentar 

Kultur och fritid arbetar med att skapa förutsättningar för den kulturella infrastrukturen. Denna infrastruktur 
utgörs dels av kulturinstitutioner av olika slag och dels av andra mötesplatser men även de kulturverksamheter 
som utgörs av kulturskapare. Arbetet lokalt i Ale handlar om att göra kulturen tillgänglig på många olika platser 
och nära där människor bor. Den kulturella infrastrukturen kompletteras av infrastrukturer för såväl idrottsan-
läggningar som friluftsanläggningar. Dessa infrastrukturer ger förutsättning för att människor ska trivas och 
känna trygghet samt få tillgång till god livsmiljö i sin närhet. 

Kultur och fritid kommer under planperioden att fortsatt stödja de föreningar som driver egna eller kommunala 
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anläggningar, för att bibehålla och utveckla dessa som resurs i den för kommunen så viktiga infrastruktur. 

I kulturplanen för Ale kommun, antagen av kommunfullmäktige 2020-05-11, finns centrala perspektiv och för-
hållningssätt samt mål beskrivna. Området "Lätt att trivas" beskriver vikten av utformningen av det offentliga 
rummet för att skapa funktionella, vackra och trygga miljöer. Ett mål för detta arbete är att skapa riktlinjer kring 
användandet av den så kallade 1%-regeln tas fram. Detta ska genomföras tillsammans med Sektor Samhällsbygg-
nad och Sektor Service. Vidare beskriver kulturplanen vikten av att människor ska trivas och vilja etablera sig 
eller sin verksamhet i kommunen samt att detta är förknippat med platsens identitet. Som ett led i att stärka 
kommunens identitet, och i förlängningen dess varumärke, har en satsning på att tillgängliggöra det lokala kultur-
arvet påbörjats. Verksamheten kommer under planperioden fortsätta detta arbete. 

4.4.1 Nämndens mål 

Kultur och fritid ska medverka i samhällsbyggnadsprocessen och bidra till hållbara livsmil-
jöer, ett attraktivt Ale, med människan i centrum. 

Beskrivning 

Utformningen av det offentliga rummet påverkar oss ständigt i vardagen. Det är därför viktigt att de gemen-
samma rummen är funktionella, vackra och trygga. För att nå dit krävs samverkan där frågor om gestaltning och 
funktionalitet lyfts tidigt i processerna kring samhällsbyggnadsfrågor. För att människor ska trivas och vilja eta-
blera sig eller sin verksamhet i kommunen är platsens identitet och tillgänglighet betydelsefull. 

Planeringskommentar 

Kultur och fritid är en självklar part som bidrar med sitt perspektiv i samverkan med andra sektorer i alla former 
av bygg- och planprocesser för att uppnå ett flexibelt nyttjande och ett attraktivt Ale. 

Uppdrag: Förnyat konstprogram samt utreda hur Ale kan implementera 1% regeln 

Allmän beskrivning 

Kulturenheten ska förnya och uppdatera kommunens konstprogram rörande offentlig utsmyckning och gestalt-
ning. Kulturenheten ska vidare utföra omvärldsanalys hur andra kommuner arbetar gällande konstutsmyckning 
och finansiering. Uppdraget ska utredas i samverkan med Sektor samhällsbyggnad och Sektor service under peri-
oden. 

4.5 Ett Ale 
Beskrivning 

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

Planeringskommentar 

Kultur och fritid som ny sektor inom Ale kommun vill skapa en tydlig och visuell identitet så medborgarna i Ale 
känner till vilka mötesplatser som finns och vilket utbud som sektorns enheter erbjuder. 
 
Under planperioden ska sektorns utbud marknadsföras och utvecklas för att vara attraktiv och relevant för Ales 
invånare. Fokus är att skapa mervärde till alla medborgare, men främst för barn och ungdomar. Genom interakt-
ion på våra mötesplatser, mellan medborgare och medarbetare, skapa bästa möjliga nytta och utveckla sektorns 
utbud i samtiden. 
 
Kultur och fritid kommer att arbeta fram en kommunikationsplan som beskriver flödet av information, såväl 
internt som externt samt hur sektorns verksamheter vill uppfattas gentemot Ales invånare. Sektorns budskap ska 
kommuniceras på ett likvärdigt sätt gentemot kommunens invånare och vara transparant. 
 
Kultur och fritid ska fortsätta utveckla e-tjänster och göra sektorns utbud mer tillgängligt digitalt. 

4.5.1 Nämndens mål 

Kultur och fritid ska utveckla dialogen med intressenter 

Beskrivning 

Ett Ale förutsätter att alla delar av organisationen samverkar och arbetar tillsammans för att skapa mervärde för 
kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren.  
Samtliga enheter ska utveckla former för dialog tillsammans med olika aktörer, tex ungdomar, föreningar och 
kunder 

4.6 En arbetsgivare 
Beskrivning 

Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska 
förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi 
delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska 
se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i 
alla processer och ska tex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket 
viktig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förut-
sättning för att verksamheterna ska nå sina mål.   
  
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och redan nu inleda 
arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna föränd-
ring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styr-
modell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se 
att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela 
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att 
tillitsbaserad styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.  
I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under coronapandemin har det nära 
och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper 
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där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personal-
grupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad 
NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering. 

Planeringskommentar 

Kultur och fritid kommer under planperioden arbeta vidare med införandet av tillitsbaserad styrmodell. Genom 
ökad tillit till varandra inom kommunen expanderar förutsättningarna för ett gott samarbetsklimat och förbättrar 
medarbetarnas villkor att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt med anpassning till medborgarnas skiftande 
behov. 

En upplevd god arbetsmiljö är värdefull för både arbetsgivare och arbetstagare. Det systematiska arbetsmiljöar-
betet (SAM) ger bättre förutsättningar för medarbetarnas upplevelse av delaktighet och tillit, som är grunden för 
allt arbetsmiljöarbete. I SAM ingår såväl den fysiska, digitala, organisatoriska som sociala arbetsmiljön. Ett väl 
fungerande SAM yttrar sig i medarbetarnas stolthet och vilket värde de skapar för kommunens invånare. 

Kultur och fritid kommer under perioden efterfråga synpunkter från kommunens invånare avseende sektorns 
utbud genom olika former av undersökningar för att säkerställa invånarperspektivet. 

Kultur och fritid söker samverkan med övriga sektorer i syfte att utveckla och stärka utbudet av service och 
tjänster för invånarna i Ale. 

4.6.1 Nämndens mål 

Tillitsbaserat arbetssätt ska genomsyra kultur och fritids verksamheter 

Beskrivning 

Kultur och fritid ska implementera tillitsbaserad styrning som styrmodell. Implementeringen ska tydliggöra verk-
samheternas primära syfte i relation till invånarnas behov. 

Planeringskommentar 

Med fortsatt fokus på ett nära och aktivt ledarskap, hand i hand med SAM, kommer vi under perioden upprätt-
hålla det höga måttet av engagemang samt den gynnsamma närvarostatistiken. 
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5 Basverksamhet 
5.1 Verksamhetsmått 
Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Bibliotek Totalt utlån 163 010 160 000 160 000 

Aktiva låntagare    

- huvudbibliotek 99 438 90 000 90 000 

- filialbibliotek   70 000 

Antal besökare 126 837 160 000 160 000 

Antal inloggningar per 
månad under meröppettid 
på biblioteken 

1 334 1 400 1 400 

Kulturverksamhet Antal deltagare i kultursko-
lan 518 650 650 

Antal genomförda kulture-
venemang 84 90 90 

Antal publik vid kulturar-
rangemang 6 254 5 000 5 000 

Ale fritid Antal deltagartillfällen i 
simskola 4 512 5 000 5 000 

Antal besökare i simhallen 29 179 35 000 35 000 

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

62 65 63 

Antal externa lokalbok-
ningar inom Kultur och 
fritidsnämndens ansvars-
område 

12 868 17 000 17 000 

Antal utlåningar fritidsban-
ken  3 000 20 000 

Öppen ungdomsverksam-
het 

Antal aktiviteter 791 1 000 1 000 

Antal deltagare i den 
öppna ungdomsverksam-
heten 

10 142 10 000 10 000 

Andel ungdomsproducerad 
tid 31% 60 60 

5.2 Beskrivning av basverksamhet 

5.2.1 Ale fritid 
Enheten ansvarar för drift och förvaltning av kommunens fritidsanläggningar där driften oftast regleras genom 
drift/tillsynsbidrag med föreningar. Enheten handlägger föreningsbidrag så som aktivitets-, lokal- och ledarut-
bildningsbidrag mm. 

Ale kommuns föreningar och idrottsanläggningar är viktiga mötesplatser där ungdomsarbetet ska vara prioriterat. 
Det är viktigt att anläggningarna, som kommunen ansvarar för, är energieffektiva och tillgängliga. Genom tvär-
sektoriell samverkan skapas förutsättningar för ett planerat underhåll och energibesparande åtgärder. 

Kommunala lokaler skall vara tillgängliga även kvällar och helger för maximalt nyttjande, och bokas enhetligt på 
fritidskontoret. 

Skepplanda simhall är kommunens inomhusanläggning där allmänheten, skolor, föreningar erbjuds simundervis-
ning, avkoppling och rehabilitering i en trygg miljö. Enheten vill att du som besökare ska komma till en vänlig 
och serviceinriktad anläggning. 
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Ale Arena ger möjlighet för kommunens invånare att uppleva olika evenemang och att utöva motion. Självklart 
står Ale Arena öppen för skridskoåkning, bandy och konståkning för allmänheten och olika föreningar, men den 
ska även stå öppen för evenemang och användning då det inte är is säsong. 

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

Fritidsbanken, där besökarna har möjlighet låna utrustning till en aktiv fritid, bidrar till ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet. Ambitionen är att fortsätta arbetet med att utveckla Fritidsbanken till en mötesplats över 
generationsgränserna samt en plats för praktik och arbetsträning. 

Fältverksamheten arbetar med främjande och preventionsarbete riktade mot målgruppen barn och unga 12-19 år. 
Alla barn och unga ska ha rätt till goda livsvillkor. Fältenheten stödjer och uppmuntrar unga för en meningsfull 
fritid. 

Serviceteamet servar hela sektorn med vaktmästeri och AV-teknik, dvs de tjänster som föregående år ingick i 
Sektor service BAS tjänster. 

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

5.2.2 Öppen ungdomsverksamhet 
Den öppna ungdomsverksamheten riktar sig till alla ungdomar i Ale kommun i åldrarna 13-20 år. Den ska möta 
ungdomarna dels genom fasta mötesplatser, dels genom att bedriva och stödja verksamhet där ungdomarna öns-
kar. 

Ungdomars delaktighet och inflytande är grundläggande för öppen ungdomsverksamhet. Ungdomar som berörs 
av verksamheten har möjlighet till ett aktivt medbestämmande av verksamhetens inriktning och förfogar dessu-
tom över medel för att finansiera den samma. Verksamheten utvecklas och genomförs till delar i aktiv samverkan 
mellan övriga enheter inom Kultur och fritid, i olika samverkansgrupper inom kommunen men även i samverkan 
med föreningsliv och civilsamhälle. 

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

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

5.2.3 Bibliotek 
Folkbiblioteken har bredast tänkbara målgrupp, i lagen definierad som alla, såväl medborgare i kommunen som 
besökare. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett 
publiceringsform, fysiskt eller digitalt. En mängd aktiviteter och riktade inbjudningar till såväl barn som vuxna 
ska stimulera intresset för bibliotekets breda och allsidiga utbud av media. 
 
Biblioteken ska i sitt uppdrag ägna särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper. Dessa är utifrån biblioteksla-
gen personer med funktionsvariation, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än 
svenska. Folkbiblioteken har även uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 
deras språkutveckling och stimulera till läsning. 

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

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

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

5.2.4 Allmänkultur/kulturskola 
Allmänkulturen omfattar kulturverksamhet för alla åldrar. Den är uppdelad i kultur för barn och unga, kultur för 
vuxna, kulturarvsfrågor, kommunens konstsamling, samt bidrag till kulturföreningar, studieförbund, Folkets 
husförening och bygdegårdar. 

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

Kulturenheten främjar verksamhet i hela kommunen och driver ett långsiktigt arbete för att etablera Ale kultur-
rum som en mötesplats med kulturarrangemang för alla åldrar under hela året. 

Kulturskolans huvudinriktning är regelbunden undervisning i bild, dans, film, musik, musikal och teater. Under-
visningen riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. Undervisningen sker enskilt och i grupp efter ele-
vernas ordinarie skoltid. Samtliga inriktningar samverkar i olika projekt och publika redovisningar och andra 
externa aktiviteter under verksamhetsåret. Genom samarbeten med andra verksamheter skapas möjlighet för 
Kulturskolan att verka uppsökande och nå nya målgrupper, vilket är ett av flera utvecklingsområden som upp-
märksammats i den nationella kulturskoleutredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”. 
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6 Ekonomisk sammanfattning 
6.1 Ekonomisk sammanställning 
Besluts/verksamhetsområden 2021 2022 

Belopp i tkr Prognos Budget Budget 

Ledning och administration 6 802 6 802 10 104 

Ale Fritid 47 526 46 626 45 322 

Öppen ungdomsverksamhet 5 864 6 264 8 084 

Bibliotek 10 213 10 513 10 639 

Kulturverksamhet 13 320 13 320 14 189 

Totalt 83 725 83 525 88 338 

Kultur- och fritidsnämnden ser med tillförsikt fram emot 2022 då pandemins restriktioner nu är ett minne blott 
samt att tilldelad budgetram medger återställning av föregående års anpassningar samt även vissa satsningar. 
Kommunfullmäktige kommer sannolikt att fatta beslut om att lokalvården skall vara ramfinansierad vilket kom-
mer medföra flytt av kultur- och fritidsnämndens budget för detta ändamål. Av den anledningen är denna budget 
samlad under ledning och administration för att enkelt hantera en framtida ramjustering. 

Tomställda lokaler har tidigare ingått i internhyrans finansieringsmodell men från 2022 kommer denna att finan-
sieras via en tilldelad budgetram vilket medfört att ramarna minskat med motsvarande summa. Kostnaderna för 
internhyran minskar även den i motsvarande omfattning så denna åtgärd har en minimal inverkan på nämndens 
förutsättningar. 

Ledning och administration har i princip oförändrad budget jämfört med 2021 bortsett från den temporära ök-
ningen som nämns ovan. Utvecklingsreserven är uppräknad för att matcha tilldelad budgetram. 

Ale Fritid har i årets budget till stora delar återställt förra årets anpassningar. Utökningar har skett för att möjlig-
göra en heltidstjänst på fritidsbanken. Simhallen har fått större möjligheter att ta in extra personal då bland annat 
sommarsimskolan är mycket uppskattad. En ny tjänst som utvecklingsledare har skapats och merkostnaden för 
detta har tillgodosetts i budgetarbetet. Sektorns nya verksamhet, anläggning och arrangemangsstöd har fått för-
stärkning för att kunna tillgodose sektorns behov av bemanning och kompetens vid arrangemang och övrigt 
öppethållande av framförallt Ale kulturrum. En satsning på feriearbete i föreningsregi är inkluderad i Ale Fritids 
budget för 2022. 

Öppen ungdomsverksamhet har i sin budget förstärkt personalsidan för att återgå till 2020 års nivå, undantaget 
är den pott för timanställda som inte kunde inrymmas utan behöver finansieras med hjälp av karensdagar samt 
sjukfrånvaro. En utökning av verksamhetsmedel medger möjligheter till fler och eventuellt större arrangemang 
under 2022 jämfört med de senaste åren. 

Biblioteket har återställt de anpassningar som gjordes under 2021 vilket medför ordinarie bemanning under hela 
året. Budgeten inkluderar även en mindre utökning av personal för att möjliggöra att enhetschefen inte längre 
behöver jobba operativt utan kan fokusera helt och hållet på att leda sin organisation. 

Kulturverksamhetens största förändring ligger i satsningen på barnkultur under skoltid vilket sker i nära samver-
kan med sektor utbildning, både utifrån nivå och innehåll. För att likställa förutsättningarna för museibyggnader-
na i kommunen har budgeten räknats upp för repslagarbanan så att kommunens fastighetsavdelning i och med 
detta får medel att hantera underhållet. 

Sammantaget ser sektor kultur- och fritid att möjligheterna till en budget i balans är goda och tilldelad budget 
medför även möjligheter att förädla och förbättra utbudet gentemot kommunens medborgare. 
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7 Personal 
Analys och kommentar 

De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats avsevärt i jämförelse mot föregående år. I princip har samtliga 
verksamheter återställts till de resurser som var hösten 2020. 

Verksamheterna har återgått till ordinarie öppettider och bemanning efter att restriktionerna upphörde den 1 
oktober 2021. Pandemins efterdyningar och effekter på medborgarnas behov av kulturupplevelser samt fritidsak-
tiviteter är svåra att förutse men det finns alltid en risk att den inverkar även på 2022 års verksamhet. 

Under hösten tillträdde ny ordförande i kultur och fritidsnämnden och samtidigt började ny interim chef och ny 
tf bibliotekschef. Uppdragen som interim chef och tf bibliotekschef är gällande fram till 31 mars 2022. Mot bak-
grund av detta kommer utvecklingsarbetet att ske i mindre omfattning under denna tid. 

Kultur och fritid har under sommaren omvandlat en tjänst från handläggare inom Ale fritid till utvecklingsledare. 
Utvecklingsledaren kommer sektorsövergripande att arbeta med lokaler, arrangemangsstöd & idrotts- och fri-
tidsmiljöer. Ale fritid arbetar redan i nuläget med dessa frågor varför denna placering inom sektorn är mest lämp-
lig för helheten. Funktionen kompletterar och förstärker sektor kultur och fritid genom att vara en självklar part 
som bidrar med sina perspektiv i samverkan med andra sektorer i alla former av byggnads- och planprocesser för 
att uppnå ett Ale. 

Ale fritid har rekryterat en resurs om 75% till Fritidsbanken för att ge bättre förutsättningar för föreningsutveck-
lare att samverka och stödja föreningslivet i Ale. Fritidsbanken har under 2021 kraftigt ökat sin utlåning av sport 
och fritidsprylar och tendensen är att utlåningen kommer att fortsätta öka. 

Under 2021 har enheterna funnit nya arbetssätt att nå ut med sin verksamhet till både befintliga och nya mål-
grupper. Sektorns ledning har varit transparant och i nära dialog med medarbetare och arbetstagarorganisationer 
i syfte att tillsammans möta de utmaningar som året medfört. Fortsatt arbete med bland annat tillitsdialoger i 
respektive verksamhet kommer inledningsvis ske under 2022. 

Kultur och fritid har en låg sjukfrånvaro under 2021, både korttids- och långtidsfrånvaro varför direkta insatser ej 
är planerade. Sjukfrånvaro följs upp månadsvis inom sektorn och vid behov och enskilda ärenden samverkar 
sektorns chefer med HR. 

Under hösten 2021 har sektorn genomfört den årliga uppföljningen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Resulta-
ten har analyserats och sektorsövergripande åtgärder är föreslagna i kultur och fritids handlingsplan för arbets-
miljö. Fysiska skyddsronder och medarbetarsamtal pågår och kommer vara klara före årsskiftet. Med verksam-
heten som grund vill kultur och fritid skapa förutsättningar för ökad delaktighet och känsla av sammanhang för 
medarbetarna. 

Sektorn arbetade fram en kompetensförsörjningsplan under 2021 som innehåller sektorns utvecklingsbehov i 
nuläget och för framtiden. Kultur och fritid kommer systematiskt att följa planen kommande år för att stärka 
individen och ge bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv. Förutsättningar till att ha en flexibel organisation 
med nya arbetssätt för att möta medborgarnas behov är större än någonsin. 
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8 Fastställelsedatum 
Kultur och fritids nämndplan med budget 2022 fastställs i kultur och fritidsnämnden 18 november 2021. 



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-12-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 238 Dnr KS.2020.111

Avsägelse från Lena Zachrisson (FiA) avseende

uppdraget som ledamot i valnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lena Zachrisson (FiA) från

uppdraget som ledamot i valnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ledamot till valnämnden.

Sammanfattning

Lena Zachrisson (FiA) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget

som ledamot i valnämnden.

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige

beslutar att entlediga Lena Zachrisson (FiA) från uppdraget som ledamot i

valnämnden.

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att ärendet om val av

ny ledamot i valnämnden bordläggs.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lena Zachrisson (FiA), inkommen 2021-12-13

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att

kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Utvecklingsledare Kansli och säkerhet

Löneavdelningen

Kommunsekreterare

För kännedom

Lena Zachrisson

Valnämnden



1

Afram Shiba

Från: Afram Shiba
Skickat: den 13 december 2021 07:35
Till: Lena Zachrisson
Ämne: Sv: Avsägelse

Hej, 
 
Din avsägelse är mottagen och kommer att behandlas på kommande kommunfullmäktige 20 december. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Afram Shiba 
Kommunsekreterare 
 

Från: Lena Zachrisson <lena.zachrisson@ale.se>  
Skickat: den 12 december 2021 10:03 
Till: Afram Shiba <afram.shiba@ale.se> 
Ämne: Avsägelse 
 
Hej! 
 
Jag avsäger mig alla politiska uppdrag i kommunen: 
Valnämnden 
Utbildningsnämnden 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Zachrisson 
 
Skickades från E‐post för Windows 
 



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-12-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 239 Dnr KS.2020.174

Avsägelse från Lena Zachrisson (FiA) avseende

uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lena Zachrisson (FiA) från

uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ersättare till

utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Lena Zachrisson (FiA) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget

som ersättare i utbildningsnämnden.

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige

beslutar att entlediga Lena Zachrisson (FiA) från uppdraget som ersättare i

utbildningsnämnden.

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att ärendet om val av

ny ersättare i utbildningsnämnden bordläggs.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lena Zachrisson (FiA), inkommen 2021-12-13

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att

kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Utvecklingsledare Kansli och säkerhet

Löneavdelningen

Kommunsekreterare

För kännedom

Lena Zachrisson

Utbildningsnämnden



1

Afram Shiba

Från: Afram Shiba
Skickat: den 13 december 2021 07:35
Till: Lena Zachrisson
Ämne: Sv: Avsägelse

Hej, 
 
Din avsägelse är mottagen och kommer att behandlas på kommande kommunfullmäktige 20 december. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Afram Shiba 
Kommunsekreterare 
 

Från: Lena Zachrisson <lena.zachrisson@ale.se>  
Skickat: den 12 december 2021 10:03 
Till: Afram Shiba <afram.shiba@ale.se> 
Ämne: Avsägelse 
 
Hej! 
 
Jag avsäger mig alla politiska uppdrag i kommunen: 
Valnämnden 
Utbildningsnämnden 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Zachrisson 
 
Skickades från E‐post för Windows 
 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-01-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 4 Dnr KS.2021.308

Motion från Johan Nordin (S): Utreda möjligheterna

att förenkla anmälan av enkelt avhjälpta hinder

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla

motionen.

Sammanfattning

Socialdemokraterna genom Johan Nordin (S) har inkommit med rubricerad

motion 2021-06-04. Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheterna

att förenkla anmälan av enkelt avhjälpta hinder. Samhällsbyggnadsnämnden

har konstaterat att det redan idag är enkelt att anmäla, att informationen på

hemsidan behöver förtydligas, men att det i framtiden kan komma att

kompletteras med t.ex en app och föreslår därför att motionen avslås.

Inom sektor service pågår sedan en tid arbete kring enkelt avhjälpa hinder

rörande kommunala fastigheter. Detta ska under 2022 utmynna i åtgärder,

uppdatering av tillgänglighetsdatabasen och i sin förlängning möjlighet att

enkelt inkomma med synpunkter kring kommunala fastigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Motion från Johan Nordin (S) om enkelt avhjälpta hinder

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till Johan Nordins (S) motion.

Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till Mikael Berglunds (M) yrkande.

Robert Jansson (SD) yrkar avslag till motionen i enlighet med

samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Robert

Janssons (SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i

enlighet med sitt eget yrkande.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-01-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden

Kanslichef

Johan Nordin



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.308
Datum: 2021-12-16
Kanslichef Erik Bergman

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

Kommunstyrelsen

Motion om att utreda möjligheterna att förenkla anmälan av

enkelt avhjälpta hinder - Johan Nordin (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Socialdemokraterna genom Johan Nordin (S) har inkommit med rubricerad motion 2021-06-
04. Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt
avhjälpta hinder. Samhällsbyggnadsnämnden har konstaterat att det redan idag är enkelt att
anmäla, att informationen på hemsidan behöver förtydligas, men att det i framtiden kan
komma att kompletteras med t.ex en app och föreslår därför att motionen avslås.

Inom sektor service pågår sedan en tid arbete kring enkelt avhjälpa hinder rörande
kommunala fastigheter. Detta ska under 2022 utmynna i åtgärder, uppdatering av
tillgänglighetsdatabasen och i sin förlängning möjlighet att enkelt inkomma med synpunkter
kring kommunala fastigheter.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Motion från Johan Nordin (S) om att utreda möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt

avhjälpta hinder

Samhällsbyggnads beslut SBN § 163, 2021-10-07

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Kanslichef
Motionären

Ärendet

Socialdemokraterna genom Johan Nordin (S) har inkommit med rubricerad motion 2021-06-
04. Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt
avhjälpta hinder.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att den avslås.
Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom nämndens beslut om att
föreslå fullmäktige avslå motionen.

Ekonomisk bedömning

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad. Sektor service har en pågående

kartläggning kring behov av åtgärder i kommunala fastigheter som kommer innebära

kostnader för åtgärder.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad. Sektor service ansvarar för att

upparbeta information i tillgänglighetsdatabasen samt att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i

kommunala fastigheter.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor 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

Remissyttrande

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig. Sektor kommunstyrelse har i samband med

uppföljning av funktionshinderpolitisk plan noterat det inledda arbetet inom sektor service.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden ska tillsammans se över möjligheten att

rapportera in enkelt avhjälpta hinder.

Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning om att det redan idag

finns flera sätt att rapportera till sektor samhällsbyggnad. Dock noterar sektor

kommunstyrelse att behov av samordning finns då Ale kommun även har rollen som

fastighetsägare och där har ett pågående arbete med både åtgärder och långsiktig möjlighet att

lämna synpunkter på tillgänglighetshinder i kommunala fastigheter. Motionens intention är att

utreda möjligheter vilket alltså är i enlighet med det arbete som inletts inom servicenämnden

och i det förvaltningsgemensamma arbete som inleds under 2022 mellan sektor service och

sektor samhällsbyggnad.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 163 Dnr SBN.2021.211

Motion KS.2021.308 - Enkelt avhjälpta hinder

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen

avslås.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har 2021-06-04 inkommit med en motion. Motionen avser att
utreda möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt avhjälpta hinder. Sektor
samhällsbyggnad har utrett frågan och finner att det går att ringa, maila, skriva till
eller på annat sätt kontakta sektor samhällsbyggnad för att göra en anmälan.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det idag är enkelt att göra själva anmälan,
men att det inte framgår tydligt på kommunens hemsida att det är möjligt att göra
en anmälan och vilken information som behövs.

På sikt kan det vara rimligt att utreda möjligheterna för en app likt den som
Göteborgs stad har, men i dagsläget bedöms det inte vara nödvändigt utifrån att
sektor samhällsbyggnad bedömer att det är tillräckligt enkelt i dagsläget om
förtydligande görs på kommunens hemsida. Sektor samhällsbyggnad arbetar
kontinuerligt med förbättringar inom ramen för tilldelade resurser

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Motion från Socialdemokraterna - Enkelt avhjälpta hinder

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna (S)

Även om sektorn föreslår ett avslag så har motionen redan fått effekt då sektor
Samhällsbyggnad precis som vi ser att det tidigare inte varit lätt att anmäla enkelt
avhjälpta hinder.
Även om motionen mycket väl kan anses besvarad så får vi av formaliaskäl ställa
oss bakom ett avslag.På sikt kan det precis som sektor Samhällsbyggnad skriver
lämpligt att implementera en app-baserad lösning likt den som finns i Göteborg.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

12(49)
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2021.211
Datum:
Enhetschef Sonny Hellstrand
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Samhällsbyggnadsnämnden

Motion KS.2021.308 - Enkelt avhjälpta hinder

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har 2021-06-04 inkommit med en motion. Motionen avser att utreda
möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt avhjälpta hinder. Sektor samhällsbyggnad har
utrett frågan och finner att det går att ringa, maila, skriva till eller på annat sätt kontakta
sektor samhällsbyggnad för att göra en anmälan.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det idag är enkelt att göra själva anmälan, men att det
inte framgår tydligt på kommunens hemsida att det är möjligt att göra en anmälan och vilken
information som behövs.

På sikt kan det vara rimligt att utreda möjligheterna för en app likt den som Göteborgs stad
har, men i dagsläget bedöms det inte vara nödvändigt utifrån att sektor samhällsbyggnad
bedömer att det är tillräckligt enkelt i dagsläget om förtydligande görs på kommunens
hemsida. Sektor samhällsbyggnad arbetar kontinuerligt med förbättringar inom ramen för
tilldelade resurser

Martin Hellström Sonny Hellstrand

Verksamhetschef plan och myndighet Enhetschef bygg

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunfullmäktige
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Ärendet

Socialdemokraterna har 2021-06-04 inkommit med en motion. Motionen avser att utreda
möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt avhjälpta hinder. I motionen går det att läsa att
Ale kommun har ett arbete påbörjats med att inventera och genomföra förbättringar gällande
enkelt avhjälpta hinder.

Ekonomisk bedömning

Om anmälan förenklas bör det leda till fler anmälningar vilket kan påverka sektor
samhällsbyggnad i form av att övrigt tillsynsarbete enligt plan- och bygglagen kan påverkas.
Det kan också innebära att kommunen som fastighetsägare får åtgärda enkelt avhjälpta hinder.

Invånarperspektiv

Enkelt av hjälpta hinder som åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde ökar

tillgängligheten för invånarna och är av stor betydelse för personer med personer med nedsatt

rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det är enklare att anmäla bör detta innebära att fler

publika lokaler åtgärdas.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Av 8 kap. 2 § plan- och bygglag (2010:900), PBL följer att om inte annat följer av detta
kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 §
uppfyllas på så sätt att de,

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,

2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande
och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och

3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.

När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit
allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de
praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

Av 8 kap. 12 § PBL följer att Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig

utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än

byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna
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använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med

stöd av denna lag.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om

hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

Lag (2011:335).

Remissyttrande

Inga remisser har skickats.

Beslutets genomförande

Beslutet fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Nämndsekreterare kommer att expediera

beslut.

Förvaltningens bedömning

Sektor samhällsbyggnad har utrett frågan om att förenkla anmälan för enkelt avhjälpta hinder.

Idag är det möjligt att anmäla enkelt avhjälpta hinder genom att ringa, maila, skriva till eller

på annat sätt kontakta sektor samhällsbyggnad. En anmälan behöver innehålla vad för enkelt

avhjälpt hinder som avses samt vilken plats som är aktuell. Det går att göra en anmälan

anonymt.

Som en del av utredningen har sektor samhällsbyggnad omvärldsbevakat och då hittat att

Göteborgs stad har en app (Anmäl hinder) som är öppen källkod och möjlig för andra

kommuner att utveckla till sin egen app.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det idag är enkelt att göra själva anmälan, men att det

inte framgår tydligt på kommunens hemsida att det ä möjligt att göra en anmälan och vilken

information som behövs. Därför har sektor samhällsbyggnad initierat ett arbete för att hösten

2021 förtydliga på hemsidan gällande hur en anmälan om enkelt avhjälpta hinder görs.

På sikt kan det vara rimligt att utreda möjligheterna för en app likt den som Göteborgs stad

har, men i dagsläget bedöms det inte vara nödvändigt utifrån att sektor samhällsbyggnad

bedömer att det är tillräckligt enkelt i dagsläget om förtydligande görs på kommunens

hemsida. Sektor samhällsbyggnad arbetar kontinuerligt med förbättringar inom ramen för

tilldelade resurser.



Motion

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder blev ett begrepp i samband med den nationella handlingsplanen för
handikappolitiken som antogs år 2000.

Året efter fick Sverige regler gällande detta i plan- och bygglagen.

I Ale kommun startades ett arbete med att inventera och genomföra förbättringar gällande
ovan nämnda lagstiftning.

Arbetet med enkelt avhjälpta hinder är inget som är klart vid en viss tidpunkt utan är ett
löpande arbete för att upprätthålla en tillgänglig kommun.

Det här stycket nedanför är ett utdrag från Ale kommuns hemsida.

Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det finns enkelt avhjälpta hinder som
hejdar tillgängligheten eller användbarheten ska de åtgärdas. Om de inte åtgärdas kan det
bli ett tillsynsärende.

Vid en lekmannamässig översyn kan det konstateras att det finns många brister i kommunen
och därför vill Socialdemokraterna.

Att:
Kommunen utreder möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt avhjälpta hinder.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-01-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 5 Dnr KS-EKO.2021.395

Begäran från Alebacken om förhöjt lån för snösystem

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå Alebacken

SK:s begäran om lån på 5 mkr.

Sammanfattning

Alebacken SK har inkommit med en begäran om att få låna 5 mkr av Ale

kommun under 25 år med en årlig amortering av 200 tkr. Detta för att

finansiera inköp till den nya backen Alesvängen. Enligt finanspolicyn i Ale

kommun får långsiktig utlåning endast ske efter kommunfullmäktiges särskilda

beslut (se punkt 4.3 i finanspolicyn).

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen i beslut KS § 221, 2021-11-02

till förvaltningen för att dels klargöra föreningen Alebacken SK ekonomiska

förutsättningar och dels utreda möjligheterna till ekonomiskt stöd för

föreningen Alebacken SK. Sektor kommunstyrelsen har i detta tjänsteutlåtande

med tillhörande beslutsunderlag utrett i enlighet med uppdraget och

överlämnar därför ärendet till avgörande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Kommunstyrelsens beslut KS § 221, 2021-11-02

Begäran om lån till Ale kommun från Alebacken SK, 2021-07-09

Offert på snösystem

Förvaltningsrätten i Luleå mål nr 5083-17, meddelad 2018-09-20

Kammarrätten i Stockholm mål nr 14706-05, meddelad 2005-09-23

Bidragsbestämmelser Ale kommun

Regler för RoA-lån - Mölndals stad

Krav och rutiner för RoA-lån - Mölndals stad

Ansökan om driftbidrag från Alebacken SK för säsong 2019-2020, 2020-03-15

Balansrapport Alebacken 2020-2021

Resultatrapport Alebacken 2020-2021

Finanspolicy



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-01-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkande

Mikael Berglund (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår

kommunfullmäktige beslutar att avslå Alebacken SK:s begäran om lån på

5 mkr.

Robert Jansson (SD) och Monica Smauelsson (S) yrkar bifall till Mikael

Berglunds (M) förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen

beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Kommunchef

Redovisningschef
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-EKO.2021.395
Datum: 2021-12-16
Controller Martin Palm
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Kommunstyrelsen

Begäran från Alebacken om förhöjt lån för snösystem

Förslag till beslut

Förvaltningen överlämnar beslutet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Alebacken SK har inkommit med en begäran om att få låna 5 000 tkr av Ale kommun under

25 år med en årlig amortering av 200 tkr. Detta för att finansiera inköp till den nya backen

Alesvängen. Enligt finanspolicyn i Ale kommun får långsiktig utlåning endast ske efter

kommunfullmäktiges särskilda beslut (se punkt 4.3 i finanspolicyn).

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen i beslut KS § 221, 2021-11-02 till

förvaltningen att dels klargöra föreningen Alebacken SK ekonomiska förutsättningar och dels

utreda möjligheterna till ekonomiskt stöd för föreningen Alebacken SK. Sektor

kommunstyrelsen har i detta tjänsteutlåtande med tillhörande beslutsunderlag utrett i enlighet

med uppdraget och överlämnar därför ärendet till politiskt avgörande.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Kommunstyrelsens beslut KS § 221, 2021-11-02

Begäran om lån till Ale kommun från Alebacken SK, 2021-07-09

Offert på snösystem

Förvaltningsrätten i Luleå mål nr 5083-17, meddelad 2018-09-20

Kammarrätten i Stockholm mål nr 14706-05, meddelad 2005-09-23

Bidragsbestämmelser Ale kommun

Regler för RoA-lån - Mölndals stad

Krav och rutiner för RoA-lån - Mölndals stad

Ansökan om driftbidrag från Alebacken SK för säsong 2019-2020, 2020-03-15

Balansrapport Alebacken 2020-2021

Resultatrapport Alebacken 2020-2021

Finanspolicy

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Kommunchef
Redovisningschef

Ärendet

Alebacken SK har inkommit med en begäran om att få låna 5 000 tkr av Ale kommun under

25 år med en årlig amortering av 200 tkr. Detta för att finansiera inköp till den nya backen

Alesvängen.

Alebacken har sedan tidigare ett räntefritt lån hos Ale kommun där den kvarstående skulden

uppgår till 2 475, tkr som amorteras med 150 tkr årligen. Under 2020 inkom en begäran från

Alebacken uppskov på den årliga amorteringen på 150 tkr, anledningen som uppgavs då var

att backen ej hade kunnat öppna under vintern 2019-2020 på grund av milt väder, samt att
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fyra vintrar i rad hade inneburit dåliga vintrar med mindre intäkter. Denna begäran

godkändes. Tidigare har Alebacken SK alltid betalat på amorteringen.

Alebacken SK är den enda idrottsföreningen som har lån direkt från kommunen. Kommunen

har dock gått i borgen för ett antal föreningar genom åren. I bokslut 2020 var det endast en

förening som hade borgen, den uppgick till 2 300 tkr.

Skillnaden ekonomiskt för Alebacken SK mellan att låna räntefritt direkt från kommunen och

om Ale kommun istället går i borgen är att Alebacken SK ej behöver betala någon ränta. En

ränta på 2% skulle motsvara en kostnad på 100 tkr/år.

I den inkomna förfrågan så finns även en del kring utökat arrende, ett utökat ärende är beviljat

i samhällsbyggnadsnämnden.

En omvärldsbevakning har genomförts bland andra GR-kommunerna om det är några som

erbjuder kommunala lån. Alla kommuner har inte svarat men resultatet från dom är följande

Göteborg: Erbjuder numera bara kommunal borgen, har tidigare erbjudit lån.

Stenungssund: Erbjuder ej kommunala lån

Partille: Erbjuder ej kommunala lån

Kungälv: Erbjuder ej kommunala lån

Härryda: Erbjuder ej kommunala lån

Lerum: Kommunen har lån till Nya Novahallen AB där kommunen är delägare till 9 %. Samt

till vissa stiftelser för att hjälpa till med likviditeten under pandemin.

Mölndal: Kommunen har kommunala lån till föreningar. Mölndal har också ett framtaget

regelverk samt rutiner och krav för vad som gäller för kommunala lån till föreningar som

innehåller följande:

- Ränte- och amorteringsfria lån kan sökas av ideella föreningar med säte i Mölndals stad.

- Lånen är avsedda för tillbyggnation, renovering eller behovsanpassning av egenägda
anläggningar.

- Om anläggningen är byggd på arrenderad mark ska arrendet löpa på minst tio år.

- Alla ansökningar prövas individuellt och är beroende av disponibla medel. Lån kan som
mest beviljas med 1 000 000 kr.
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- En förening som beviljats ränte- och amorteringsfritt lån, för en del av
investeringskostnaderna i ett anläggningsprojekt, kan inte ansöka igen de kommande åren
för samma projekt.

- Intentionen med lånen är att en variation och mångfald av föreningar ska kunna få hjälp.
Vid bedömning av ansökningar vägs in om föreningen tidigare fått ränte och
amorteringsfritt lån av Mölndals stad.

Ekonomisk bedömning

Alebacken SKs tidigare lån är räntefritt. Detta medför en kostnad för kommunen då

kommunen har en räntekostnad. Räntan har under senare år varit historiskt låg, med

nuvarande ränta så skulle kostnaden för kommunen för ett lån på 5 000 tkr uppgå till cirka 18

tkr/år. Om räntan stiger så stiger också kostnaden för kommunen.

Den ekonomiska risken både vid ett lån eller om kommunen erbjuder kommunalborgen

hamnar hos kommunen.

Alebacken SK klassas som en bidragsberättigad förening enligt kommunens regelverk men

har inte så många bidrag att söka då föreningen saknas ungdomsverksamhet, de två som

Alebacken kan söka är riktat bidrag samt investeringsbidrag anläggning. (se bifogat

beslutsunderlag).

För verksamhetsåret 2020 så gjorde Alebacken enligt sin redovisning ett positivt resultat på

cirka 1,8 mkr. Resultatet inkluderar ett kommunalt bidrag på 200 tkr som gavs för

verksamhetsåret 2020. Bidraget söktes med motivering att anläggning ej hade kunnat öppnas

alls under vintern 2019-2020 samt de fyra föregående vintrarna hade varit dåliga vintrar.

Bidraget behövdes för att kunna starta upp verksamheten samt för att göra vissa nödvändiga

renoveringar.

Alebackens verksamhet får bedömas som extremt väder beroende, de år som det är kallt och

verksamheten kan vara öppen många dagar, så som vintern 2020/2021, så bär sig

verksamheten utan problem. Milda vintrar medför problem, då verksamheten har vissa fasta

kostnader men inga eller få intäkter. Vilket också märks på behovet av uppskjutande av

amortering samt behovet av bidrag inför säsongen 2020/2021

Dialog har förts med Alebacken SK kring möjligheterna att ta lån direkt hos ett finansinstitut,

Alebackens upplevelse av tidigare försök är att det är väldigt svårt utan kommunal borgen

eller liknande. Finansinstitut kräver normalt borgen för att erbjuda lån till den typen av

verksamhet som Alebacken bedriver, något som Alebacken själva har ej har möjlighet att

erbjuda själva.
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Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Enligt finanspolicyn i Ale kommun får långsiktig utlåning endast ske efter

kommunfullmäktiges särskilda beslut. (se punkt 4.3 i finanspolicyn).

Förvaltningen bedömer att kommunala lån till en idrottsförening inte direkt står i strid med

kommunallagen. Av praxis framgår det att stödja idrottsföreningar och dess anläggningar

ligger inom den kommunala kompetensen. Fortsättningsvis kan kommunala lån även vara

förenligt med likställighetsprincipen, se mål bland bifogat beslutsunderlag nr 5083-17

meddelad 2018-09-20 av förvaltningsrätten i Falun. Domskälen som angavs var följande:

"I fråga om det ekonomiska stödet är förenligt med likställighetsprincipen anser

förvaltningsrätten att det inte har framkommit något i målet som tyder på att kommunen

inte skulle bevilja en motsvarande ansökan från någon annan förening. Beslutet strider

därmed inte mot likställighetsprincipen"

Domen innehåller även följande domskäl:

"Kommuner får själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse om har

anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska handhas

enbart av staten, annan kommun eller någon annan (se 2 kap. 1 § KL). Det faller inom den

kommunala kompetensen att investera i och stödja verksamhet som har ett allmänintresse

för kommunmedlemmarna. Frågan om det finns ett allmänintresse ska bedömas med

utgångspunkten i om det är lämpligt, ändamålsenligt, skäligt osv. Att kommunen har hand

om angelägenheten. I bestämmelsen ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd åt

enskilda, eftersom det i regel inte kan anses vara ett allmänt intresse att sådant stöd

lämnas."

År 2005 var det uppe ett mål i kammarrätten där Haninge kommun hade beviljat borgen på

18,5 mkr till Friskis och svettis för byggnation av anläggning. Haninge kommun förlorade

målet då enligt domskälen "Det ifrågavarande borgensåtagandet skall således lämnas till en

viss enskild näringsidkare, vilken skall bedriva verksamhet i konkurrens med andra

näringsidkare, som inte får del av motsvarande förmån. I målet har inte visats att

förekommande behov av sådan verksamhet som Friskis & Svettis IF i Haninge bedriver inte

kan tillgodoses på annat sätt. Inte heller har det i övrigt framkommit några synnerliga skäl för

undantag från förbudet mot understöd till enskilda näringsidkare."
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Kammarrätten bedömde också att Friskis och Svettis var en näringsidkare i kommunallagens

mening särskilt då de tillhandahåller tjänster av sådant slag som även tillhandahålls av andra

näringsidkare. Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får kommuner endast lämna individuellt

riktat stöd till enskilda näringsidkare om det finns synnerliga skäl för det. Se bifogat

beslutsunderlag kammarrätten mål 6516-05.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutets genomförande beror på vilket beslut som fattas. Om lån godkännes så upprättar

ekonomiavdelningen erforderliga handlingar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att även om det inte direkt strider mot kommunallagen så ligger

utlåning av pengar inte heller direkt inom den kommunala kompetensen. I normala fall så

lånar kommunen inte ut pengar direkt till föreningar utan möjligtvis så går kommunen i

borgen. Förvaltningen anser att det är svårt att göra någon bedömning kring om en

skidanläggning i Ale kommun får anses vara av allmänt intresse. Det normala är snarare att

kommuner inte har någon skidanläggning när de ligger i södra Sverige. Att jämföra med

domen från förvaltningsrätten i Falun som avsåg en hockeyförening. En verksamhet som är

mer frekvent förekommande i kommuner.

Så länge räntan ligger på nuvarande nivå så får kostnaden för kommunen för ett lån på 5 000

tkr bedömas som överkomlig.

Den ekonomiska risken får dock betraktas som förhållandevis hög då det var nyligen som

Alebacken SK behövde begära uppskov med sin amortering. Alebacken SK är beroende av

kallt väder för att kunna bedriva sin verksamhet och lånet föreslås betalas tillbaka på 25 år.

I den tidigare nämnda domen från förvaltningsrätten i Falun så framgår det att utlåningen i det

fallet ej bryter mot likställighetsprincipen eftersom inget tyder på att kommunen i det fallet

inte skulle bevilja motsvarande till en annan förening. Vid ett beviljade så riskerar Ale

kommun att fler föreningar ansöker om lån direkt från kommunen. Om kommunen väljer att

erbjuda kommunala lån, så bör ett regelverk tas fram så att det blir lika för alla föreningar.
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Definitionen av Alebacken SK som antingen föreningen eller näringsidkare får bedömas som

svår, då föreningen bland annat helt saknar egen ungdomsverksamhet. Föreningen finns

istället främst för att driva skidanläggningen. Det är samtidigt en medlemsdriven verksamhet

som bedrivs helt på ideell basis. Löneutbetalningen för 2020 uppgick endast till 49 tkr.

Alebacken är den enda skidbacken i närområdet och nyttjas både av kommuninvånare samt

personer från andra kommuner. Verksamheten får anses bedrivas på en marknad där det finns

andra aktörer, samtidigt som dessa generellt ligger långt från Ale, vilket gör det svårt att göra

en bedömning kring om Alebacken ska bedömas som en näringsidkare eller inte.

Återremissen gällde att klargöra Alebackens ekonomiska förutsättningar, på kort sikt så får

föreningens förutsättningar anses vara goda då förra årets resultat får anses vara stort. Dock är

det så att generellt så kräver finansinstitut borgen för att ge lån till föreningar, något som

Alebacken har svårt att erbjuda utan att kommunen går i borgen.

Då räntefritt lån är att betrakta som ekonomiskt stöd till en förening, så det skiljer sig

egentligen inte från direkt bidrag till föreningen. 2020 fick föreningen bidrag från kultur- och

fritidsnämnden enligt gällande bestämmelser. Enligt nu gällande bestämmelser så är det också

det bidraget som Alebacken har möjlighet att söka. Om kommunen vill erbjuda Alebacken

och andra föreningar möjligheten att söka ytterligare bidrag, så behöver bestämmelserna kring

bidrag till föreningar ändras.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 221 Dnr KS-EKO.2021.395

Begäran från Alebacken om förhöjt lån för snösystem

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdraget till

förvaltningen att dels klargöra föreningen Alebacken SK ekonomiska

förutsättningar och dels utreda möjligheterna till ekonomiskt stöd för

föreningen Alebacken SK.

Sammanfattning

Alebacken SK har inkommit med en begäran om att få låna 5 000 tkr av Ale

kommun under 25 år med en årlig amortering av 200 tkr. Detta för att

finansiera inköp till den nya backen Alesvängen. Enligt Finanspolicyn i Ale

kommun (se punkt 4.3) får långsiktig utlåning endast ske efter

kommunfullmäktiges särskilda beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-27

Motion till Ale kommun från Alebacken SK, 2021-07-09

Offert på snösystem

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar avslag till Alebacken SK begäran om lån.

Christina Oskarsson (S) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att

klargöra föreningen Alebacken SK ekonomiska förutsättningar.

Jörgen Sundén (SD) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att utreda

möjligheterna till ekonomiskt stöd för föreningen Alebacken SK.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Christina Oskarssons (S) återremissyrkande

och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma med uppdraget att klargöra

föreningen Alebacken SK ekonomiska förutsättningar.

Ordförande ställer proposition på Jörgen Sundéns (SD) återremissyrkande och

finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma med uppdraget att utreda

möjligheterna till ekonomiskt stöd för föreningen Alebacken SK.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Reservation

Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Berglunds (M)

yrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Kommunchef

Redovisningschef



Motion till Ale kommun
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Alebacken SK

2021-07-09



Motion till Ale kommun Alafors 2021-07-09

Fakta om Alebacken SK
 Alebacken SK är en kombinerad skid- och mountainbikeanläggning.
 Alebacken SK har ca 17.000 (2020/2021) besökande gäster under vinterhalvåret och ca 500 

gäster under sommarhalvåret.
 Alebacken SK är Ale kommuns största turistattraktion
 Alebacken SK är en ideell verksamhet med ca 380 medlemmar varav ca 25 är aktivt 

arbetande under hela året.

Inledning
Antalet besökare till Alebacken har under dess 50 år ökat i takt med att skidintresset ökat, 
kommunen blivit större, men framför allt för att snösystemet och blivit effektivare. Detta har varit 
speciellt tydligt den senaste vintersäsongen då besöken och intresset slagit rekord. Alebacken har 
även fått fler aktiva medlemmar som kunnat fylla på med råge trots att den äldre generationen under
detta år delvis varit frånvarande av hälsoskäl. 

Alebacken har under året öppnat upp en 700 meter lång backe, ”Alesvängen”. En flack backe som 
speciellt nybörjare och barn varit förtjusta i. Detta har varit möjligt med tursamt väder och en hel 
del schaktning av snö för att få tillräckligt djup i hela pisten. ”Alesvängen” har tillsammans med en 
mängd förfrågningar om aktiviteter visat vägen för vilka möjligheter som finns med området.

Styrelsen i Alebacken har identifierat Alesvängen som backens främsta utvecklingspotential. Därtill
krävs det en markreglering för arrendet och ett finansiellt tillskott.

Skidbacken har även en lockande effekt på de minsta som vill åka pulka. Alebacken SK kan av 
juridiska skäl inte blanda pulkaåkare och skidåkare. Detta har under säsongerna varit en 
konfliktpunkt då föräldrar varit besvikna över att inte kunna låta sina barn få åka pulka. I och med 
föreslagen expansion, kan vi ge föräldrar och barn tillgång till en snöbelagd och pistad backe som 
ligger mellan toppen  och Ale-90-stugan. 

För att kunna utveckla Alebacken i snabbare takt än vid en organisk utveckling, ger vi här Ale 
kommun möjligheten att finansiellt stötta verksamheten genom denna motion.



Yrkande
Mot bakgrund av den potential Alebacken har, finns det vissa åtgärder som Ale kommun kan hjälpa
till med.

1. Markbehov
Alesvängen  ligger inte helt till fullo på Alebackens arrendeområde men är en naturlig geografisk 
förlängning av området.

För att kunna göra nödvändiga investeringar i form av brunnar och rörsystem för snökanonerna i 
området måste marken ligga inom överenskommet arrendeområde.

Snökanonerna planeras att placeras ovanför Alesvängen d.v.s. mot skogen vilket innebär att ca 5 
meter ovanför vägen behövs.

Vi framför härmed vårt önskemål om att få mark reglerad till Alebackens arrende vilket 
inbegriper markbehovet för Alesvängen.



2. Finansiellt behov
För att kunna realisera Alesvängen  som en stadigvarande del av Alebacken där vi kan hålla öppet 
även under längre blidväderförhållanden behövs snökanoner som kan lägga erforderligt djup under 
de kalla timmarna i början på säsongen. Till detta behövs snökanoner, rörsystem för vatten och luft, 
nya pumpar, ny kompressor, belysning och grävarbete.

Snökanoner till Alesvängen 3,5 MSEK
Grävning och inkoppling Alesvängen 0,5 MSEK
Kompressor till nya Alesvängen 0,5 MSEK
Belysning till Alesvängen 0,5 MSEK

Totalt 5 MSEK

Amortering årligen 200 kSEK

Vi framför härmed vårt önskemål om att Ale kommun godkänner ett lån till detta 
utvecklingspaket.

/Styrelsen Alebacken SK



Alebacken
c/o John Stjerna

441 57-Alingsås

QUOTATION

Extension Snowmaking Syestem

SE0027-21-01A - 17 May, 2021

Contact person:

Lasse Nordström

lasse.nordstrom@technoalpin.com

+46 70 355 41 51
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ALVENIUS PIPELINE 

ALVENIUS PIPELINE 
30,00 pcs Pipe VICTAULIC OD=114mm 41bar L=6,0m galvanized

76,00 pcs Pipe OD=139mm t=2,1mm P=50bar L=6,0m galvanized

19,00 pcs Pipe VICTAULIC OD=219mm 43bar L=6,0m Galvanized

COUPLINGS, COMPLETE WITH RUBBER 
GASKET 

43,00 pcs Coupling Victaulic OD=114 40 bar ST75

94,00 pcs Coupling VICTAULIC OD=139 40 bar ST75

29,00 pcs Coupling Victaulic OD=219 80 bar ST77

MOUNTING GREASE & DENSOTAPE 
1,00 pcs Mounting grease tube for victaulicpipe 1000 g

1,00 pcs Densotape B=100 mm L=10000 mm

BENDS 
Selection of benda (every 40m) 

A - PIPE WITH 2" HYDRANT CONN. 
2,00 pcs Hydrant flow VICT.600MM DN100 PN80 M 2" TP coat

5,00 pcs Hydrant flow VICT.600 MM DN125 PN80 M 2" TP coat

1,00 pcs Hydrant flow VICT.600 MM DN200 PN80 M 2" TP coat

T-CONNECTION 
2,00 pcs T-piece OD=219/219/219 80 bar Galvanized

PIEE REDUCER 
1,00 pcs Reducer OD=139/114 80 bar Galvanized

2,00 pcs Reducer OD=219/114 80 bar galvanized

1,00 pcs Reducer OD=219/139 80 bar galvanized

CONNECTION PIECES WITH FLANGE 
1,00 pcs Connection flange DN200 PN40 - 219 galvanized

WELDING RINGS 
2,00 pcs Welding rings OD=114 80 bar

LATERAL CONNECTION TO HYDRANT 
INSTALLAT 

8,00 pcs 2" lateral hydrant connection

SPECIAL PIECES ALVENIUS PIPES 
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2,00 pcs Special pieces for connection to local inst.

TOTAL ALVENIUS PIPELINE 44.114,70
(Delivery)

CABLES 

DATA CABLE FOR COMMUNICATION 
1.000,00 mt Data Cable ARCTIC EURO2 4x(2x0,75mm) PE

CABLE PROTECTION CONDUIT 
900,00 mt Cable conduit NW 90 with retraction wire

CABLE WARING TAPE 
4,00 pcs Cable warning tape (rolls @ 250m) 40mm

TOTAL CABLES 5.053,40
(Delivery)

PITS and FIELD CONNECTIONS 

PIT (for Mobile fan gun/ lance / tower max. 
1,6m) 

4,00 pcs Shaft light h=1600mm for tower (1,6 m) H cpl

4,00 pcs Shaft bottom

PIT ACCESSORIES ( TA NORDIC ) 
4,00 pcs Entrance 615x615 - 24"x24"

4,00 pcs Pit heating 200W 230V HT

4,00 pcs Ladder for pit 1,5 m Aluminum

4,00 pcs Covering box with water/cable inlet

4,00 pcs Mounting material for shaft accessories

XE-VALVE 
4,00 pcs Valve XE 90° - assembly - Caml. 2" + EM adapt.

4,00 pcs Flange connection 2" for Hydromat/XE-valve

1,00 pcs Handle for XE valve

ELECTRICAL DISTRIBUTOR BOX FOR 
FAN GUN (NOR - SWE) 

4,00 pcs Elect.UF 5x63A SB 300mA 230V 5x50mm² PE/N+ light B

4,00 pcs Light for pit LED 10W with motion sensor
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4,00 pcs Mounting material for electrant

PIT DRAINAGE 
50,00 mt Drainage pipe DE 90

4,00 pcs T-piece for drainage pipe DN 90

TOTAL PITS and FIELD CONNECTIONS 12.718,18
(Delivery)

PUMP STATION 

HIGH-PRESSURE PUMP 
2,00 pcs Q=25 l/s H=325 m P=132 kW

2,00 pcs Pump alignment on site

BUTTERFLY VALVE MANUAL (Wafer) 
PN16 

1,00 pcs Butterfly valve DN 150 PN 16 Wafer manuell

AUTOMATIC SELF FLUSHING FILTER 
WITH PUMP 

1,00 pcs Backflushfilter cpl DN150 PN16 150µ(263m³/h)FMS3D2

NON-RETURN VALVE "VENTURI" 
2,00 pcs Non-return valve VENTURI DN100 PN 25/40

MEASURING INSTRUMENTS 
2,00 pcs Manometer with 3W-Valve 0-40 bar complete

3,00 pcs Pressure transmitter cpl -1/+10 bar max 50

2,00 pcs Pressure transmitter cpl 0/100 bar max 300

2,00 pcs Sensor PT100 6x50mm IP65 for EWTR 910 w. 3m cable

MINIMUM FLOW ACCESSORIES 
2,00 pcs Pneumatic ball valve s.e. DN 25 PN 16/40 M12-NO

2,00 pcs Flow switch complete with display

2,00 pcs Orifice

20,00 mt Air hose blue 8x6

MOUNTING AND INSTALLATION 
MATERIAL 

1,00 pcs Welding pipes for pumpstation

1,00 pcs Flanges, gaskets and bolts

1,00 pcs Pipe mounting material, like support racks etc.

LABOR-MOUNTING AND INST. WORK 
PUMPST. (ON SITE) 
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1,00 pcs Concept design hydraulic systems

TOTAL PUMP STATION 80.713,58
(Delivery)

ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION 

POWER CABINET 
1,00 pcs Power cabinet for pump station with:

2,00 pcs Softstart DANFOSS MCD 600 400V 287A WITH BY-PASS

CONTROL CABINET 
1,00 pcs Control cabinet for pump station

1,00 pcs Horn 24V DC for control cabinet pump station compl

1,00 pcs Emergency button for PS with 1 opening + 1 closing

1,00 pcs SPS with Touchscreen 7" I-O PS

PLC SOFTWARE 
1,00 pcs Software PLC for pump station

TECHNICAL PLANNING 
1,00 pcs Concept design electrical installations

CABLE AND INSTALLATION MATERIAL 
1,00 pcs Cable and instal. material for control equipment

TOTAL ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION 39.151,35
(Delivery)

SNOW GUNS  

V3 VAR - LANCE FOR CENTRAL AIR  
6,00 pcs Lance pipe V3 for 10m Rubis mast end valve block

6,00 pcs Nozzles and nucleators kit - V3.1 Standard

6,00 pcs Valve block overground with filter cpl

6,00 pcs Hose heat. 24V with drain collector for VAR EVO

6,00 pcs Lance support RUBIS/V3 with short plug-in base cpl

6,00 pcs Hose 1" PN100 Camlok F/F 3000mm

6,00 pcs Hose air 3/4" P 15B Camlok F/F L= 3000mm

YB WATER / AIR 
6,00 pcs YB valve PT 0-100b connecting kit 1"M-3/4"M ATASS
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6,00 pcs Flange connection 2" for Hydromat/XE-valve

6,00 pcs Air connection with hand valve 1/2" - 1 1/2" cpl

6,00 pcs Pressure hose 1/2" w15L-18Lw L=1100mm

ELECTRICAL DISTRIBUTOR BOX FOR 
FAN GUN 

6,00 pcs Distributor Y4 LV 230V Kl 5x2x50mm²;10A "B"+Schuko

6,00 pcs Mounting material for electrant

ELECTRICAL OPTIONS 
1,00 pcs Kit Weather station ATASS for RUBIS/V3 VAR EVO

HYDRAULIC JACK 
1,00 pcs Hydraulic jack for lance cpl

COVERING  
6,00 pcs Pad TYP U for Lance Rubis with VAR

TOTAL SNOW GUNS  68.534,60
(Delivery)

ATASS - DATA TRANSMISSION SYSTEM 

DATA TRANSMISSION 
1,00 pcs DATA TRANSMISSION HARDWARE

ATASS PRO GRAPHICAL INTERFACE 
SOFTWARE 

1,00 pcs ATASSpro New trail section

1,00 pcs ATASSpro - Extensions on Pump Station

TOTAL ATASS - DATA TRANSMISSION SYSTEM 4.430,00
(Delivery)

SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 

SUPERVISION OF CONSTRUCTION 
(SLOPE) 

1,00 pcs Supervision of construction (Slope)

1,00 with one construction manager on site

SUPERVISION OF CONSTRUCTION (MR) 
1,00 pcs Supervision of construction (PS)

START-UP SESSION (SLOPE) 
1,00 pcs Start-up session (Slope)

START-UP SESSION (MR) 
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1,00 pcs Start-up session (PS)

EDUCATIONAL TRAINING 
1,00 pcs Educational training

DOCUMENTATION 
1,00 pcs Documentation

TOTAL SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 12.270,00
(Delivery)

FREIGHT 

FREIGHT 
1,00 pcs Shipment free valley station

TOTAL FREIGHT 7.617,60
(Delivery)
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1

Summary
1

Delivery
1

ALVENIUS PIPELINE 44.114,70
CABLES 5.053,40
PITS and FIELD CONNECTIONS 12.718,18
PUMP STATION 80.713,58
ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION 39.151,35
SNOW GUNS  68.534,60
ATASS - DATA TRANSMISSION SYSTEM 4.430,00
SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 12.270,00
FREIGHT 7.617,60
1

Total EUR 274.603,41
not incl. VAT

1

The present offer is valid for: 30 days

1

1
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Delivery Condition
1

DELIVERY CONDITIONS

NOT INCLUDED:

Any type of machine work.

Mounting installation work of any type.

Any type of machine work.

Ditch excavation and earth moving.

Terrain draining and drainage of the ditches

Unloading of the trucks.

Storage of equipment.

Transportations of equipment on the field/mountain.

Building for pump- and/or compressor station.

Building and/or shaft for water intake station.

Flat grid floor for pump/compressor/valve station.

Wall drilling and pass-through gaskets.

Wall drilling.

Pipe painting.

Pipe welding and installation.

Building for current transformers.

Transformers and any type of high voltage system.

Any special equipment requested by the power company (for example "Sinusoidal frequency converter").

Any type of building installations (for example: lighting, heating, ventilation).

Elt. Cabinet for power supply for the ski slope.

Elt. Power Cable along the ski slope

Lightning protection system.

Cable and installation material for power.

Electrical installation of any type.

Earth works like excavation of the trench as well as concret works in general.

Laying of pipeline (water, air) as well as laying of cables.

Positioning of the shaft.

Mounting & installation of shaft equipment.

Mounting and installation of snow guns.

Accomodation, lodging and board
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1

Delivery Condition
1

Hotel expenses during installation will be invoiced when commissioning is done.

Road construction to get access to the construction area.

Fences or boundary markings.

Permits and licensing procedures.

Taxes and fees.

Everything else which is not explicitly named in this quotation.

Reservation of proprietary rights until execution of the final and complete payment of the project.

In case of quantity difference of any equipment (positive or negative) during construction phase,

invoicing will be, based on the unit prices of this quotation, after commissioning of the

complete project.

Warranty: 2 years

Packing is included (Except guarantee deposits for cable drums, wood boxes and pallets, etc.)
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Alebacken
c/o John Stjerna

441 57-Alingsås

Total Project Amount

SE0027-21-01A - 17 May, 2021

QUOTATION

Extension Snowmaking Syestem

274.603,41 EUR not incl. VAT

The above listed sales conditions and general contractual conditions of TechnoAlpin are applicable to this quotation. For reference look at: 
(https://www.technoalpin.com/en/tc.html):

In acceptance and confirmation:

(date, signature)

Terms of payment: 30 DAYS INVOICE DATE

Delivery schedule:

100 % To be determined

Freight: DAP - Delivered At Place
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LULEÅ 

Föredragande: K. Rådén 

DOM 
2014-03-18 

Meddelad i 

Luleå 

Mål nr 

2499-12 

D5 

Dok.Id 42955 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 849 

971 26 Luleå 

Residensgatan 17 0920-29 54 90 0920-22 04 59 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se

www.dom.se

KLAGANDE 

1. Sandra Bergström

2. Rick Burman

3. Jan Erik Larsson

4. Catarina Nordin

5. Roland Nordin

6. Anders Nordqvist

7. Agneta Nyström

MOTPART 

Kalix kommun 

952 81 Kalix 

ÖVERKLAGADE BESLUT 
Kommunfullmäktiges i Kalix kommun beslut den 26-27 november 2012, 

§ 172, § 173 och § 174, se bilaga 1-3.

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL 

___________________ 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

___________________ 
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BAKGRUND 

 

Kommunfullmäktige i Kalix kommun beslutade vid sammanträde den  

26-27 november 2012 att avskriva en låneskuld på 885 500 kr avseende 

Kalix Folketshusförening (föreningen), § 172, att godkänna upprättat upp-

dragsavtal mellan Kalix kommun och föreningen, § 173, samt att bevilja 

föreningen en checkkredit på maximalt 200 000 kr, § 174, se bilaga 1-3. 

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Anders Nordqvist m.fl. 

Anders Nordqvist m.fl. (klagandena) överklagar besluten och yrkar att be-

sluten ska upphävas. De anför i huvudsak följande. 

 

Avskrivning av lån, § 172 

Kommunfullmäktige i Kalix kommun fattade beslut om att avskriva ett lån 

till föreningen som uppgår till 885 500 kr. Förfarandet syftar till att rädda 

föreningen ur en akut ekonomisk kris, vilket inte ankommer på kommunen 

och måste anses utgöra otillåtet stöd till enskild. Föreningen är på obestånd 

enligt en rådgivningsrapport från PwC. Avskrivningen motiverades med att 

föreningen gav ett bidrag till kommunen på 1980-talet då Folkets Hus 

byggdes. Sedan dess har föreningen fått cirka 11 miljoner kronor i olika 

stöd. 

 

Uppdragsavtalet, § 173 

Kommunfullmäktige i Kalix kommun fattade beslut om att godkänna ett 

uppdragsavtal mellan Kalix kommun och föreningen. Avtalets innebörd är 

blandat mellan kulturaktiviteter och rent kommersiella aktiviteter. Det är 

uppenbart att såväl konferensverksamhet i traditionell mening och till ex-

empel biograf med senaste teknik utgör en stor del av föreningens tänkta 

verksamhetsområde. Ingen upphandling av någon del av avtalet har skett, 

vilket borde ha gjorts i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Vi-
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dare utgör föreningens verksamhetsområde otillåten konkurrens/otillåtet 

stöd. Föreningen ges möjlighet att bedriva såväl konferensverksamhet som 

digital filmvisning under synnerligen gynnsamma förhållanden i förhål-

lande till de privata företag som är verksamma inom samma branscher på 

orten. Enligt andra punkten i uppdragsavtalet ska Kalix kommun svara för 

samtliga kostnader vad avser fastighetens drift, investeringar i teknik, lo-

kalvård, löpande och långsiktigt underhåll, kapitalkostnader, skatter, fas-

tighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten. Värdet av detta re-

dovisas inte i uppdragsavtalet men torde uppgå till i vart fall miljonbelopp 

per räkenskapsår. Enligt nionde punkten i uppdragsavtalet framgår att 

samtliga intäkter ska tillfalla föreningen. Vidare framgår det av tolfte 

punkten att Kalix kommun ska utge uppdragsersättning uppgående till 

450 000 kr avseende 2013 och därefter 350 000 kr årligen. Det förekom-

mer förvisso vissa uppdrag för vilka sådan ersättning kan komma i fråga. 

Detta förutsätter dock i de flesta fall att offentlig upphandling föregår be-

slutet, vilket inte har skett i detta fall. Dessutom är det uppenbart att en stor 

del av verksamheten som föreningen ska bedriva är sådan som överhuvud-

taget inte ankommer på kommunen. Slutligen kan ifrågasättas de möjlig-

heter till ytterligare ospecificerade ersättningar som anges i trettonde punk-

ten i uppdragsavtalet.  

 

Checkkredit, § 174 

Kommunfullmäktige i Kalix kommun fattade beslut om att ingå ett bor-

gensåtagande för en omfattande checkkredit för föreningen. Av rådgiv-

ningsrapporten som upprättats av PwC på Kalix kommuns uppdrag fram-

går att föreningen är på obestånd. Situationen är så allvarlig att man avrå-

der från ytterligare stöd till föreningen för det fall att en åtgärdsplan mot 

samtliga punkter inte presenteras. Att med vetskap härom besluta om ett 

borgensåtagande måste anses överskrida kommunfullmäktiges befogenhet-

er. Vidare kan ifrågasättas om det kan anses vara en kommunal angelägen-
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het att ingå borgensåtaganden för enskilda föreningar på det sätt som 

gjorts.  

 

Till stöd för sitt överklagande åberopar bland annat klagandena Rådgiv-

ningsrapportsrapporten ”Utredning Folkets Hus” från den 10 april 2012 

samt annonser och artiklar ur dagspress. 

 

Kalix kommun 

Kalix kommun anser att överklagandet ska avslås då kommunen inte har 

överskridit sin kompetens och klagandena inte heller i övrigt visat att de 

överklagade besluten ska upphävas som olagliga enligt KL. Kommunen 

anför i huvudsak följande som stöd för sin uppfattning. 

 

Avskrivning av lån, § 172 

Kommunen har bedömt att den verksamhet som föreningen bedriver är 

sådan att det faller inom området för den allmänna, kommunala kompeten-

sen att fordran kan efterges. Det överklagade beslutet syftar till att tillgo-

dose ett allmänt intresse av att med offentliga medel främja eller möjlig-

göra verksamhet vid föreningen. Det kommunala engagemanget motiveras 

av att verksamheten kommer att vara till nytta även för andra föreningar 

och kommunen kommer också bereda andra medlemmar samma nyttighet-

er. Med beaktande av ett starkt allmänintresse och med hänsyn till före-

ningens karaktär och dess verksamhet har en revisionsgranskning initierats 

för klargörande av de faktiska omständigheterna i föreningens verksamhet. 

Någon förutsättning att få en mindre del av fordran reglerad genom en av-

betalningsplan har inte ansetts föreligga, utifrån vad som framkom i redo-

görelsen. Beslutet strider inte mot kravet på likabehandling enligt 2 kap.  

2 § KL och ska inte upphävas som olagligt enligt 10 kap. 8 § KL. 
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Uppdragsavtalet, § 173 

Enligt kommunens uppfattning gör klaganden gällande att kommunens 

uppdragsavtal med föreningen är att betrakta som ett köp av en tjänst som 

ska upphandlas enligt lag om offentlig upphandling (LOU). De nyttigheter 

som kommunen erhåller genom uppdragsavtalet inte dock inte en sådan 

tjänst som ska upphandlas enligt reglerna i LOU. Värdet av de uthyrnings-

möjligheter uppdragsavtalet medför kan inte anses innebära en obalans 

mellan betalning och erhållen nytta, för kommunen och i förlängningen 

dess innevånare och näringsliv. Inte heller kan åberopade annonser anses 

ge stöd för att de kommersiella inslagen i den bedrivna verksamheten 

skulle vara mer dominerande än vad som gäller för många andra förening-

ar. Kommunen anser att uppdragsavtalet inte innebär ett stöd till enskild i 

strid med kommunallagens bestämmelser om detta. 

 

Checkkredit, § 174 

Kommunen anser att det är förenligt med den kommunala kompetensen att 

ge stöd till föreningar utifrån deras behov. I detta beslut har kommunen 

inte på någon obehörig grund valt att stödja föreningen framför någon an-

nan förening genom att bevilja en fast checkkredit. Beslutet säger inte hel-

ler att kommunen inte skulle bevilja motsvarande begäran som skulle 

komma från andra föreningar.  

 

Anders Nordqvist m.fl. 

 

Klagandena anför härefter bland annat följande: I kommunens yttrande 

angående uppdragsavtalet framställs föreningen som en liten oskyldig ide-

ell förening som ska behandlas som övriga små föreningar i kommunen. 

Verkligheten är dock en annan. Föreningen är den dominerande kommersi-

elle aktören inom konferensverksamhet och liknande i kommunen. Enligt 

uppdragsavtalet ska kommunen stå för alla kostnader och investeringar och 

föreningen stå för intäkterna. Kommunen nämner endast låneavskrivningen 
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på 885 500 kr, bidraget på 450 000 kr och checkkrediten på 200 000 kr, 

vilket i sig är otillåtet stöd. I verkligheten är stödet av betydligt större om-

fattning eftersom kommunen ska betala alla kostnader, även investeringar i 

ny teknik såsom biografutrustning. Med ett sådant avtal sätter man effek-

tivt käppar i hjulet för privata aktörer inom konferens, bio och liknande. 

Vice ordförande i föreningens styrelse har, i samband med diskussioner om 

kommunens eventuella stöd, i dagspress uttalat att föreningen ”måste 

kunna konkurrera om de stora konferenserna” Det framgår även tydligt i 

föreningens annonsering att ambitionen är att konkurrera på den kommer-

siella marknaden. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser, förarbeten och praxis 

 

Vid laglighetsprövning ska domstolen endast pröva om ett beslut är olag-

ligt på någon av de grunder som anges i 10 kap. 8 § KL. Förvaltningsrätten 

ska således inte göra någon lämplighetsbedömning av besluten. 

 

Ett överklagat beslut ska upphävas enligt 10 kap. 8 § första stycket KL om 

1. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen 

eller landstinget, 

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Enligt tredje stycket samma paragraf får något annat beslut inte sättas i det 

överklagade beslutets ställe. 

 

Enligt 2 kap. 1 § KL får kommuner själva ha hand om sådana angelägen-

heter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller 
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deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan 

kommun, ett annat landsting eller någon annan. 

 

Det faller inom den kommunala kompetensen att investera i och stödja 

verksamhet som har ett allmänintresse för kommunmedlemmarna. Om det 

finns ett allmänintresse ska bedömas med utgångspunkten i om det är 

lämpligt, ändamålsenligt, skäligt o.s.v. att kommunen har hand om angelä-

genheten. I bestämmelsen ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd 

åt enskilda, eftersom det i regel inte kan anses vara ett allmänt intresse att 

sådant stöd lämnas (prop. 1990/91:117 s. 148ff). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1980 Ab 53 uttalat att det är en 

kommunal angelägenhet att ekonomiskt stödja vissa slag av kulturella 

verksamheter, i detta fall genom att teckna borgen för ett kulturfrämjande 

aktiebolags lån till förvärv och upprustande av två fastigheter. För att en 

verksamhet ska rymmas inom kommunens kompetens krävs vidare att det 

föreligger en rimlig proportion mellan kommunens kostnader och den nytta 

som verksamheten kan förväntas medföra för kommunen (jfr RÅ 2006 ref 

81).  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Allmänt 

Av handlingarna i målet framgår att Kalix kommun äger den fastighet och 

byggnad (Folkets Hus) i vilken föreningen bedriver verksamhet och att den 

verksamhet som bedrivs av föreningen i lokalerna är sådan verksamhet 

som främjar förenings- fritids-, ungdoms- och kulturaktiviteter. Det före-

kommer även nöjesevenemang. Förvaltningsrätten finner mot bakgrund 

härav att det i lokalerna ska bedrivas kulturell verksamhet som är av all-

mänt intresse med anknytning till kommunens område. Sådan kulturell 
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verksamhet kan vara en angelägenhet för kommunen och därmed anses 

vara förenlig med 2 kap. 1 § KL. 

 

Avskrivning av lån, § 173 

Klagandena har som grund för överklagandet anfört att det inte ankommer 

på kommunen att rädda föreningen ur en ekonomisk kris och att detta utgör 

otillåtet stöd till enskild. Kommunen har svarat att syftet med avskrivning-

en av lånet är att tillgodose ett allmänt intresse för att med offentliga medel 

främja eller möjliggöra föreningens verksamhet.  

 

Av rådgivningsrapporten framgår att föreningen har en negativ soliditet 

under de senaste åren. Föreningen har inga realiserbara tillgångar som kan 

avyttras med vinst och behöver kapitaltillskott omgående. Med hänsyn 

härtill och då det enligt förvaltningsrättens mening faller inom den kom-

munala kompetensen att främja och stödja kulturell verksamhet samt då 

avskrivningen av lånet syftar till att möjliggöra för föreningen att bedriva 

sådan verksamhet har klagandena inte visat att beslutet är olagligt.  

 

Uppdragsavtalet, § 174 

Genom uppdragsavtalet upplåter kommunen uthyrningsrätten för samtliga 

lokaler, med vissa undantag, till föreningen för att föreningen ska bedriva 

sådan verksamhet som främjar förenings-, fritids-, ungdoms- och kulturak-

tiviteter samt nöjesevenemang. Kommunen tillhandahåller lokaler, utrust-

ning och tjänster som infrastruktur för ideell och annan mötesverksamhet. 

Samtliga hyror fastställs av kommunen och tillfaller föreningen. Förening-

en åtar sig att i egen regi och i samverkan med i första hand fritids- och 

kulturnämnden, men även med andra aktörer, ta initiativ till kulturaktivite-

ter. Den åtar sig även att bl.a. organisera konferenser, aktivt arbeta för att 

öka tillgängligheten till kultur i Folkets hus, aktivt bidra till att förtydliga 

kulturens roll i kommunen och att erbjuda barn och ungdomar ökad delak-

tighet i kulturlivet i kommunen. Uppdragsersättning till föreningen ska 
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utgå med 450 000 kr för år 2013. Om avtalet förlängs 2014 ska ersättning 

utgå med 350 000 kr. 

 

Klagandena har som grund för överklagandet anfört att vissa delar av den 

verksamhet som omfattas av uppdragavtalet borde ha upphandlats, att upp-

dragsavtalet innebär otillåten konkurrens samt att verksamheten ligger ut-

anför kommunens kompetens. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att frågan om vissa delar av den verksamhet 

som ska bedrivas i lokalerna borde ha upphandlats enligt offentlig upp-

handling inte kan bli föremål för en laglighetsprövning enligt KL. Det föl-

jer av bestämmelserna i 16 kap. 19 § lagen (2007:1091) om offentlig upp-

handling. 

 

Förvaltningsrätten har som ovan framgår ansett att det ligger inom den 

kommunala kompetensen att främja och stödja kulturell verksamhet.  

 

I uppdragsavtalet anges visserligen att även annan verksamhet som exem-

pelvis konferensverksamhet ska bedrivas av föreningen. Klagandena har 

också oemotsagda hävdat att det bedrivs biografverksamhet som konkurre-

rar med privata aktörer på marknaden. Föreningen är dock inte bunden att 

endast ägna sig åt verksamhet som är av allmänintresse för kommunen. 

Däremot ska den uppdragsersättning som utgår från kommunen till före-

ningen endast omfatta sådan verksamhet som ligger inom den kommunala 

kompetensen. Det är dock oklart hur stor omfattning av föreningens verk-

samhet som bedrivs kommersiellt och/eller ligger utanför områden som en 

kommun ska ägna sig åt. Det är ostridigt att föreningen, enligt uppdragsav-

talet, åtar sig att ägna sig åt icke-kommersiell kulturell verksamhet. Det 

primära syftet med avtalet får anses vara att få till stånd kulturell verksam-

het i lokalerna som är av kommunalt intresse och som faller under kom-

munens ansvar. Klagandena har inte kunnat visa att den verksamhet som 
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föreningen ska utföra åt kommunen i enlighet med uppdragsavtalet ligger 

helt utanför den kommunala kompetensen. Förvaltningsrätten anser där-

med att det inte visat att fullmäktiges beslut att godkänna avtalet är olag-

ligt.  

 

Checkkredit, § 175 

Klagandena har som grund för överklagandet anfört att fullmäktige har 

överskridit sin befogenhet genom att med vetskap om föreningens ekono-

miska situation besluta om ett borgensåtagande. De kan vidare ifrågasättas 

om det är en kommunal angelägenhet att ingå borgensåtaganden för en-

skilda föreningar på det sätts som gjorts. Kommunen har anfört att det är 

förenligt med den kommunala kompetensen att ge stöd till föreningar uti-

från deras behov.  

 

Kommuner ska ha en god och ekonomisk hushållning i sin verksamhet 

samt och ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att betryggande säkerhet 

kan tillgodoses (8 kap. 1 och 2 §§ KL).  

 

Av förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 109 ff.) framgår att avsikten med 

bestämmelserna inte är att de ska ligga till grund för domstolsprövning av 

om kommunala beslut är förenliga med en god ekonomisk hushållning. I 

stället torde bestämmelsen komma att utgöra en viktig utgångspunkt för de 

kommunala revisorernas granskning av den kommunala verksamheten. 

Med hänsyn till bestämmelsernas övergripande karaktär om hur den eko-

nomiska förvaltningen ska skötas ska prövning av ett kommunalt besluts 

laglighet inte ske gentemot lagrummet i fråga.  

 

Av åberopad rådgivningsrapport framgår att föreningen är i ekonomisk 

kris. Slutsatsen i den är att kommunen inte bör gå in med fler investeringar 

i föreningen om det inte vidtas en åtgärdsplan för hur föreningen ska 

komma till rätta med sina ekonomiska problem och på sikt bli ekonomiskt 
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självförsörjande. Det påpekas särskilt att en högre checkkredit inte löser 

grundproblemet. 

 

Förvaltningsrätten har redan konstaterat att det ligger inom den kommu-

nala kompetensen att främja och stödja kulturell verksamhet. I detta fall 

har kommunen beviljat föreningen en checkkredit för att klara de löpande 

utgifterna i verksamheten, särskilt under lågsäsong. Förvaltningsrätten an-

ser därför, med utgångspunkt från att kommunen har ett intresse av att den 

kulturella verksamheten som bedrivs i Folkets Hus ska kunna fortgå, att det 

ligger inom den allmänna kompetensen att stödja föreningen. Beslutet att 

bevilja checkkrediten kan av samma skäl inte heller anses vila på orättvis 

grund. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att klagandena inte har 

visat att beslutet om att bevilja checkkredit strider mot lag. 

 

Slutsats 

Förvaltningsrätten anser att vad klagandena anfört inte utgör sådana om-

ständigheter som gör de överklagade besluten olagliga i något av de hänse-

enden som anges i 10 kap 8 § KL. Överklagandet ska därmed avslås i sin 

helhet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (3109/1 C) 

 

 

Britt Dahlin 

 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Victoria Arenbro Forsberg 

och Inger Fältros Lundgren deltagit. 
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SAMMANTRÄDESDATUM 
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u\ Kmnit \ 

§ 172 Dnr 989/12-04 

Avskrivning lån - Kalix Folketshusförening 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Kalix Folketshusförenings låneskuld på 885 500 kr till 
Kalix kommun avskrivs, vilket ska ses som en kompensation för det bidrag föreningen 
gett Kalix kommun vid nybygget av Folkets Hus. I och med denna avskrivning kan inte 
Kalix Folketshusförening ställa några fler ekonomiska krav på Kalix kommun från den 
uppgörelse som gjordes då nytt Folkets Hus i Kalix skulle byggas. 

Jäv 
På grund av jäv deltog inte ledamöterna Britt-Inger Nordström (S), Håkan Nyman (S) 
och Joakim Paavola (S) i handläggningen i detta ärende. 

Reservation 
Samtliga ledamöter i Folkpartiet, Centerpartiet, Kalixpartiet och Moderata 
Samlingspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Inga-Lis Samuelssons (C) 
yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Kalix Folketshusförening har idag 29 oktober 2012, en skuld till Kalix kommun på 
885 500 kr. Skulden består av sedan tidigare lån på 675 500 kr samt ytterligare ett lån 
på 210 000 kr från 15 maj 2012. 

Kalix Folketshusförening har 1985 som bidrag överlämnat 860 000 kr till anläggnings
kostnaderna för ett nytt Kalix Folkets Hus, vilket föreningen anser skall kompenseras. 
Det kan exempelvis ske med avskrivning av lånet som föreningen har till kommunen. 

Enligt sammanträdesprotokoll, Dnr 399/84-212 m f l , överlämnade Kalix Folkets 
Husförening 860 000 kr till kommunen som ett bidrag till anläggningskostnaderna för 
bygget av ett nytt Folkets Hus i Kalix. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige i 
Kalix kommun den 1 mars 1985. 

Beredningsförslag 
Kommunstyrelsens protokoll § 175/12. 

Yrkanden 
Stig Karlsson (S): Bifall att Kalix Folketshusförenings låneskuld på 885 500 kr till Kalix 
kommun avskrivs, vilket ska ses som en kompensation för det bidrag föreningen gett 
Kalix kommun vid nybygget av Folkets Hus. I och med denna avskrivning kan inte Kalix 
Folketshusförening ställa några fler ekonomiska krav på Kalix kommun från den 
uppgörelse som gjordes då nytt Folkets Hus i Kalix skulle byggas. 

Inga-Lis Samuelsson (C): Avslag avskrivning av lån. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL Sidan 31 av 113 

SAMMANTRÄDESDATUM 
2012-11-26--27 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de skilda yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Stig Karlsson (S) yrkande. 

Expedieras till 
Kalix Folketshusförening 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESDATUM 
2012-11-26-27 

KcwHffuPrntskt ty. 

i 

§ 173 Dnr 987/12-80 

Kalix Folkets Hus - uppdragsavtal 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat uppdragsavtal mellan Kalix kommun 
och Kalix Folketshusförening. Tidigare avtal mellan parterna upphör samtidigt att gälla. 
Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att lämna utvärdering/uppföljning till kommun
styrelsen den 27 maj 2013, om hur verksamheten fungerar. 

Jäv 
På grund av jäv deltog inte ledamöterna Britt-Inger Nordström (S), Håkan Nyman (S) 
och Joakim Paavola (S) i handläggningen i detta ärende. 

Reservation 
Samtliga ledamöter i Folkpartiet, Centerpartiet, Kalixpartiet och Moderata 
Samlingspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Inga-Lis Samuelssons (C) 
yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 24 november 1997, § 134, beslutat godkänna ett avtal 
mellan Kalix kommun och Kalix Folkets Husförening om dispositionsrätten till Kalix Fol
kets Hus. 

Kommunfullmäktige har den 13 juni 2000, § 61 , godkänt förändringar i avtalet. 

Fritids- och kulturnämnden har den 9 december 2009, § 52, beslutat godkänna upprät
tat avtal mellan Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden och Kalix Folketshusförening, 
samt föreslår kommunfullmäktige besluta att avtalet med Kalix Folkets Husförening från 
kommunfullmäktige 13 juni 2000, § 61 upphävs. 

Beredningsförslag 

Uppdragsavtal mellan Kalix kommun och Kalix Folketshusförening. 

Kommunstyrelsens protokoll § 176/12. 

Yrkanden 
Stig Karlsson (S): Bifall till upprättat uppdragsavtal mellan Kalix kommun och Kalix 
Folketshusförening. Tidigare avtal mellan parterna upphör samtidigt att gälla. Fritids-
och kulturnämnden får i uppdrag att lämna utvärdering/uppföljning till 
kommunstyrelsen i maj 2013, om hur verksamheten fungerar. 
Linda Frohm (M): Återremiss. Fritids- och kulturnämnden och kommunledningen får i 
uppdrag, att återkomma med ett hyresavtal, uppdragsavtal med upphandling och en 
åtgärdsplan utifrån PWCs utredning. 

Ordföranden ställer Linda Frohms (M) återremissyrkande för röstning och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESDATUM 
2012-11-26-27 

Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande propositionsordning: 

JA-röst - Bifall till att ärendet avgörs idag. 
NEJ-röst - Bifall till återremiss. 

Omröstningsresultat 
Med 27 JA-röster och 11 NEJ-röster, beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktige har således beslutat enligt Stig Karlssons (S) yrkande att bifalla 
upprättat uppdragsavtal mellan Kalix kommun och Kalix Folketshusförening. Tidigare 
avtal mellan parterna upphör samtidigt att gälla. Fritids- och kulturnämnden får i 
uppdrag att lämna utvärdering/uppföljning till kommunstyrelsen i maj 2013, om hur 
verksamheten fungerar. 

Expedieras till 
Kalix Folketshusförening 
Ekonomienheten 

Omröstningsprotokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 34 av 113 

SAMMANTRÄDESDATUM 
2012-11-26-27 

§ 174 Dnr 990/12-04 

Checkkredit - Kalix Folketshusförening 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Kalix Folketshusförening en checkkredit på max 
200 000 kr som omprövas årligen av fritids och kulturnämnden. Checkkrediten gäller 
under samma tidsperiod som uppdragsavtal finnes mellan kommunen och Kalixfolkets-
husförening och om uppdragsavtalet upphör, upphör även checkkrediten. Vid eventuella 
större ekonomiska förändringar där folketshusföreningen hamnar i ett bättre likviditets 
flöde under den svaga ekonomiska perioden kan även checkkreditslöftet omprövas och 
bedömas av fritids och kulturnämnden. 

Jäv 
På grund av jäv deltog inte ledamöterna Britt-Inger Nordström (S), Håkan Nyman (S) 
och Joakim Paavola (S) i handläggningen i detta ärende. 

Beskrivning av ärendet 
Under perioder, främst sommartid, har Kalix Folketshusförening låg beläggning av 
kulturarrangemang, konferenser m.m. Detta påverkar likviditetsflödet negativt. Under 
dessa svaga ekonomiska perioder finns ett behov av en checkkredit för att täcka de lö
pande utgifterna. Kalix kommun, genom beslut i kommunfullmäktige 11 oktober 2010, 
gick i borgen för att Kalix Folketshusförening skulle få en checkkredit. Se sammanträ
desprotokoll med Dnr 828/10-04. Kalix kommun gick i borgen för 300 000 kr och att 
checkkrediten årligen skrivs ned med 50 000 kr med start 31 december 2011. 
31 december 2012 är checkkrediten på 200 000 kr. 

Enligt önskemål/ansökan vill Kalix Folketshusförening ha en fast checkkredit på 
200 000 kr, där Kalix kommun går i borgen för detta. 

Beredningsförslag 
Kommunstyrelsens protokoll § 177/12. 

Expedieras till 
Kalix Folketshusförening 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 
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Kammarrätten mål nr 6516-05

KamR 6516-05

KamR 6516-05

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL

Länsrätten i Stockholms län
LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN

Rotel 221, Avd 2

DOM

2005-09-23 Meddelad i Stockholm

Mål nr 14706-05

KLAGANDE

1. Gilbert de Wendel

2. Michael Fridebäck

3. Renato D’Amore

MOTPART

Haninge kommun

ÖVERKLAGAT BESLUT

Kommunfullmäktiges i Haninge kommun beslut den 13 juni 2005. § 81, se bilaga 1

SAKEN

Laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) - KL

BAKGRUND

Kommunfullmäktige i Haninge kommun beslutade den 13 juni 2005 att bevilja Friskis & Svettis i Haninge kommunal
borgen för ett lån på högst 18,5 miljoner kronor för uppförande av en egen lokal. Följande villkor gäller som
förutsättning för borgensåtagandet:

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1991-0900_K10


1. Föreningen skall efter genomförd detaljprojektering och inhämtade anbud men innan bindande beställning
redovisa en byggkostnadskalkyl som visar att bygget ryms inom den tänkta borgensramen samt att en
aktualiserad realistisk intäkts- och kostnadskalkyl.

2. Föreningen skall årligen till kommunen ålägga en riskpremie för borgensåtagandet som motsvarar två
tiondels procent av aktuell lånesumma för vilken kommunen tecknat kommunal borgen. Riskpremien skall
årligen betalas den 30 juni och beräknas på aktuell låneskuld vid motsvarande datum.

3. Föreningen skall vederlagsfritt upplåta tider i den nya hallen till kommunen för användning i det
hälsobefrämjande personalarbetet. t.ex. personaljympa, personalmotion och annan friskvård för Haninge
kommuns personal, motsvarande cirka fem veckotimmar (företrädesvis på dagtid).

4. Föreningen förbinder sig att jämfört med år 2004 lämna tider för annan uthyrning i Haninge kommuns
idrottshallar motsvarande minst 30 veckotimmar.

YRKANDEN M.M.

Gilbert de Wendel, Michael Fridebäck och Renato D’Amore överklagar kommunfullmäktiges beslut och yrkar att
länsrätten upphäver beslutet. Till stöd för sin talan anför de i huvudsak följande. Att bevilja Friskis & Svettis
kommunal borgen strider mot 2 kap. 8 § KL då Friskis & Svettis i detta avseende måste betraktas som enskild
näringsidkare och det inte är någon kommunal angelägenhet att lämna sådant stöd som borgen. Att Friskis &
Svettis årligen skall erlägga en riskpremie strider mot 2 kap. 7 § KL då detta innebär att kommunen bedriver
spekulativ verksamhet.

Domskäl

Tillämpliga bestämmelser

Av 2 kap. 1 § KL följer att kommuner och landsting själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar och som inte skall
handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Av 2 kap. 7 § KL följer att kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och
går ut på an tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget.

Av 2 kap. 8 § KL följer att kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att främja näringslivet i kommunen
eller landstinget. Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för
det.

Av 10 kap. 1 § första stycket KL följer att varje medlem av en kommun har rätt an fa lagligheten av kommunens
eller landstingets beslut prövad genom an överklaga till länsrätten.

Av 10 kap. 8 § första stycket KL följer att överklagat beslut skall upphävas om

1. det inte har tillkommit i laga ordning

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller,

4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Av paragrafens tredje stycke följer att något annat beslut inte får sättas i det överklagade beslutets ställe.

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1991-0900_K2_P8
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Utredningen i målet

Av skrivelse från ordföranden Agneta Svensson och verksamhetsledaren Maria Nordeman, Friskis & Svettis i
Haninge, framgår bl.a. följande. Friskis & Svettis är en sammanslutning av ideellt arbetande idrottsföreningar med
den gemensamma nämnaren att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Verksamheten
finansieras av medlemsavgifter och träningsavgifter. Friskis & Svettis i Haninge har cirka 70 funktionärer som alla
arbetar ideellt på sin fritid. I genomsnitt erhåller de ett arvode på cirka 2 300 kr per år. Dessutom betalar ledarna 20
procent av kostnaderna för sin utbildning. Alla funktionärer betalar sina egna träningskläder och träningsskor.
Utöver de ideellt arbetande finns två anställda, en verksamhetsledare som arbetar 50 procent och en kanslist som
arbetar 50 procent.

Av kommunens policy för borgen framgår bl.a. följande. Borgen till föreningsliv prövas efter ansökan i varje enskilt
fall. Kommunen kan i vissa fall bevilja borgen för anskaffande av anläggningar i föreningsregi där ekonomisk
bärighet kan förväntas.

Enligt registreringsbevis är Friskis & Svettis i Haninge registrerad hos Skatteverket som en ideell förening vars
huvudsakliga verksamhet är idrottsutövning.

Länsrättens bedömning

Fråga i målet är om kommunfullmäktiges i Haninge kommun beslut att bevilja Friskis & Svettis i Haninge kommunal
borgen för ett lån på högst 18,5 miljoner kronor för uppförande av en egen lokal och som villkor för
borgensätagandet föreskriva att Friskis & Svettis årligen skall ålägga en riskpremie strider mot bestämmelserna i 2
kap. 7 och 8 §§ KL.

Kommunerna får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunernas område eller dess medlemmar. Av förarbetena till KL (prop. 1990/91:117, s. 148) framgår att om det
med hänsyn till arten av ett visst ändamål anses vara ett allmänt intresse att en kommun främjar ett visst ändamål,
är den berättigad till detta, även om åtgärden bara kommer en mindre del av kommunens område eller ett mindre
antal av medlemmarna direkt till godo. Allmänintresset skall bedömas med utgångspunkt i om det är lämpligt,
ändamålsenligt, skäligt o.s.v. att kommunen befattar sig med angelägenheten. Till området för kommunernas
allmänna kompetens hör bl.a. fritidsverksamhet och kommunerna har en i praxis bekräftad befogenhet att
ekonomiskt stödja idrottsrörelsen och dess anläggningar. En kommun har t.ex. ansetts oförhindrad att göra
borgensåtagande för en förening för utrustning av bowlinghall (RÅ 1970 C 86), teckna borgen eller lämna annat
ekonomiskt stöd till förening för anläggande av konstfrusen isbana (RÅ 1962 1219 och RÅ 1970 C 70) samt bidra
med pengar till golfklubb för anläggning av golfbana (RÅ 1972 C 85 och RÅ 1975 Ab. 258). Även de kommunala
insatserna på fritidsverksamhetens område är underkastade de allmänna principerna för kommunal verksamhet.
Kommunerna fås således inte ge sig in på företag vars huvudsakliga syfte är att ge kommunen en ekonomisk vinst
eller lämna understöd till enskilda näringsidkare.

Av handlingarna i målet har framkommit art Friskis & Svettis är en ideell förening vars syfte bl.a. är att erbjuda
lättillgänglig träning av hög kvalitet. Den verksamhet Friskis & Svettis bedriver är således sådan verksamhet som
hör till området för den kommunala kompetensen vilken kommunen har befogenhet att stödja ekonomiskt. Med
hänsyn till att Friskis & Svettis är en hos Skatteverket registrerad ideell förening vars huvudsakliga verksamhet är
idrottsutövning finner länsrätten att det av kommunen beviljade borgensåtagandet inte kan betraktas som
understöd till en enskild näringsidkare. Länsrätten finner att det i målet inte heller har framkommit att det
huvudsakliga syftet med det villkorade borgensåtagandet har varit att ge kommunen en ekonomisk vinst. Det
aktuella beslutet kan därmed inte anses sta i strid med 2 kap. 7 och 8 §§ KL. Mot bakgrund av det nu anförda finner
länsrätten att kommun genom beslutet att bevilja Friskis & Svettis i Haninge kommunal borgen för ett lån på högst
18,5 miljoner kronor för uppförande av en egen lokal med villkor att Friskis & Svettis årligen skall erlägga en
riskpremie inte kan anses ha överskridit sin befogenhet i de avseenden klagandena gjort gällande. På grund härav
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Annika Sandström

JM

Bilaga 1

HANINGE KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2005-06-13

Dnr KS 22 / 2005

§ 81 Ansökan om borgen Friskis & Svettis, Haninge

Bilaga 99.05 Se bunt 9 + 10

Ärendet till kommunfullmäktige

I ansökan till Haninge kommun 2005-02-01 ansöker Friskis&Svettis, Haninge om att Haninge kommun går i borgen
för ett lån på upp till 18,5 mkr, att användas till finansiering av byggandet av egen lokal samt att Haninge kommun
till föreningen upplåter mark att nyttja för detta ändamål.

I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 9 april 2005 framgår bl a följande.

Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med drygt 1 400 medlemmar och ser idag ett stort behov att kunna samla
alla aktiviteter i en egen lokal.

Projektet är kostnadsberäknat till 18,5 mkr och byggtiden beräknas till 5-6 mån från byggstart. Byggnaden är på
sammanlagt 921 kvm.

Förutsättningar för att erhålla kommunal borgen

Enligt kommunens borgenspolicy antagen av kommunstyrelsen 1993-10-18 § 277 och reviderad 1994-11-30 § 341
framgår under rubriken borgen till föreningsliv att frågan prövas efter ansökan i varje enskilt fall. Kommunen kan i
vissa fall bevilja borgen för anskaffande av anläggningar i föreningsregi där ekonomisk bärighet kan förväntas.
Som motiv anges förenings- och samlingslokaler samt idrottsanläggningar som kan anses främja kommunens
invånare är en kommunal angelägenhet.

I detta fall uppfyller Friskis&Svettis villkoren för en prövning av de ekonomiska förutsättningarna genom att de är en
ideell förening verksam i kommunen och att anläggningen, för vilken kommunal borgen önskas, är en
idrottsanläggning som kommer alla kommuninvånare till del.

och då klagandena inte gjort gällande att beslutet strider mot någon annan grund i 10 kap. 8 § KL skall
överklagandena avslås.

Domslut

Länsrätten avslår överklagandena.
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Analys av de ekonomiska förutsättningarna för projektet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av den 2005-03-29 reviderade likviditetsbudgeten på 5 års sikt för
projektet. I den månadsvis redovisade budgeten är produktionskostnaden för en anläggning på 18,5 mkr inlagd
tillsammans med de löpande driftskostnaderna och beräknade intäkter.

I kalkylen har räntekostnaderna beräknats till 4 %. De årliga räntekostnaderna uppgår till ca 700 tkr.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer denna kostnad som realistisk utifrån en bedömning av ränteutvecklingen
som kan göras idag och med den förutsättningen att kommunal borgen beviljas. I budgeten för år 2 (anläggningen
färdigställd under år 1) beräknas driftkostnaden exkl. räntekostnaden till ca 2,2 mkr. Total driftkostnad inkl. ränta
uppgår till 2,9 mkr. Intäktskalkylen år 2 bygger på en försiktig ökning av dagens antal deltagare i
gympaverksamheten där dagens kostnad för terminskort 650 kr ökas till 750 kr och årskortet för motsvarande
verksamhet ökas från dagens 1 100 kr till 1 350 kr. Till dagens intäkter tillkommer bl a intäkter för den planerade
gymverksamheten och spinningverksamheten. Presenterad intäktskalkyl ger ett årligt överskott på knappt 100 tkr.
Utifrån dagens verksamhet och vetskapen om intresset för gym och spinning m m anser
kommunstyrelseförvaltningen redovisad intäktskalkyl som fullt realistisk.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att mycket goda förutsättningar finns för att föreningen ekonomiskt
ska klara att finansiera en verksamhet i en nyuppförd anläggning. Denna bedömning bygger på dagens verksamhet
och det intresse som finns för motion bedriven utifrån de idéer som Friskis&Svettis arbetar efter. Skulle detta
intresse på sikt minska kan föreningen självklart få bekymmer att finansiera sin verksamhet. I en situation där
kommunen skulle få infria hela sitt borgensåtagande skulle dock kommunen få tillgång till en idrottshall med
lokaler som skulle efterfrågas av kommunmedborgare och övriga idrottsföreningar.

Övriga positiva effekter för kommunen vid tillskapandet av en ny idrottshall

Ett förverkligande av Friskis&Svettis projekt kan ses som en viktig del i planerna på tillskapandet av ett
idrottscampus i Torvallaområdet. Med tillkomsten av anläggningen skulle också ett antal tider frigöras i
kommunens gymnastiklokaler och gymnastikhallar.

Kommunstyrelseförvaltningens sammanfattande bedömning är att

Friskis&Svettis uppfyller de kriterier för kommunal borgen som kommunen ställt i sin borgenspolicy. Ett
förverkligande av projektet skulle också tillskapa ett för kommunen önskvärt tillskott av lokaler för inomhusidrott.
Utifrån de av kommunen uppställda reglerna för en kommunal borgen har vi inget att erinra mot ett beslut om att
bevilja Friskis&Svettis i Haninge borgen för ett lån på högst 18,5 mkr för uppförande av en egen lokal för sin
verksamhet.

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen:

1. Haninge kommun beviljar Friskis&Svettis i Haninge kommunal borgen för ett lån på högst 18.5 mkr för
uppförande av en egen lokal.

2. Följande villkor gäller som förutsättning för borgensåtagandet:

* Föreningen ska efter genomförd detaljprojektering och inhämtade anbud men innan bindande beställning redovisa
en byggkostnadskalkyl som visar att bygget ryms inom den tänkta borgensramen samt en aktualiserad realistisk
intäkts- och kostnadskalkyl.

* Föreningen ska till kommunen årligen erlägga en riskpremie för borgensåtagandet som motsvarar två tiondelar av
aktuell räntesats för borgenslånet.



* Föreningen ska vederlagsfritt upplåta tider i den nya hallen till kommunen för användning i det hälsobefrämjande
personalarbetet, t ex personaljympa, personalmotion och annan friskvård för Haninge kommuns personal,
motsvarande cirka fem veckotimmar (företrädesvis på dagtid).

* Föreningen förbinder sig att jämfört med år 2004 lämna tider för annan uthyrning i Haninge kommuns idrottshallar
motsvarande minst 30 veckotimmar.

3. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen, mark o exploatering, att upprätta förslag till erforderligt kontrakt
för markarrende med basvärde 40 000 kronor per år i 2005 års prisnivå. Arrendeavtalet skall beslutas av
kommunfullmäktige efter det att villkoren i punkt 2 är uppfyllda och uppdragen i punkt 4 är redovisade.

4. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att redovisa hur kommunen på ett alternativt sätt skulle använda
lokalerna om Friskis&Svettis av någon anledning skulle avträda dem efter uppförandet samt att även redovisa om
konkurrenssituationen gentemot kommersiell gym- och motionsverksamhet i Haninge skulle påverkas av ett
kommunalt stöd till bl. a. en utvidgad verksamhet i Friskis&Svettis regi med gym, spinning m. m. Dessa
redovisningar skall ske i god tid innan Friskis&Svettis skall redovisa sina kalkyler enligt punkt 2 ovan.

–––

Gilbert de Wendel (m) yrkar avslag.

Marie Litholm (kd) yrkar i första hand återremiss, i andra hand avslag.

Pelle Svensson (s) yrkar med instämmande av Peter Grip (v) bifall till kommunalrådsberedningens förslag.

Ordföranden sammanfattar inkomna yrkanden och föreslår propositionsordning som godkänns.

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras i dag eller återremitteras
och finner att det skall avgöras i dag.

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådsberedningens förslag och avslagsyrkandet och finner
kommunalrådsberedningens förslag antaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Enligt kommunalrådsberedningens förslag.

Gilbert de Wendel, Lars G Andersson, Martina Mossberg samtliga (m) och Marie Litholm (kd) reserverar sig mot
beslutet.

–––

Kommunfullmäktige 13 juni 2005:

Pelle Svensson (s) yrkar med instämmande av Peter Grip (v), Tommy Lundin (fp) och Leif Kjellstrand (s) bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande ändring av punkt 2. andra *satsen: ”Föreningen ska till kommunen årligen
erlägga en riskpremie för borgensåtagandet som motsvarar två tiondels procent av aktuell lånesumma för vilken
kommunen tecknat kommunal borgen. Riskpremien ska årligen betalas den 30 juni och beräknas på aktuell
låneskuld vid motsvarande datum.”

Gilbert de Wendel (m) yrkar med instämmande av Åke Holmström (kd) och Lars Dock (m) avslag.



Ordföranden sammanfattar inkomna yrkanden och föreslår propositionsordning som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med föreslagen ändring av Pelle Svensson (s) m fl
och avslagsyrkandet och finner kommunstyrelsens förslag med föreslagen ändring av punkt 2, andra *satsen
antaget.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag med föreslagen
ändring röstar ja, den som bifaller avslagsyrkandet röstar nej.

Omröstningen sker med voteringsanläggning. Omröstningsresultatet se bilaga.

Kommunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 16 nej-röster enligt kommunstyrelsens förslag. 4 platser är
vakanta.

Kommunfulimäktiges besiut:

1. Haninge kommun beviljar Friskis&Svettis i Haninge kommunal borgen för ett lån på högst 1E.5 mkr för
uppförande av en egen lokal.

2. Följande villkor gäller som förutsättning för borgensåtagandet:

* Föreningen ska efter genomförd detaljprojektering och inhämtade anbud men innan bindande beställning redovisa
en byggkostnadskalkyl som visar att bygget ryms inom den tänkta borgensramen samt en aktualiserad realistisk
intäkts- och kostnadskalkyl.

* Föreningen ska till kommunen årligen erlägga en riskpremie för borgensåtagandet som motsvarar två tiondels
procent av aktuell lånesumma för vilken kommunen tecknat kommunal borgen. Riskpremien ska årligen betalas
den 30 juni och beräknas på aktuell låneskuld vid motsvarande datum.

* Föreningen ska vederlagsfritt upplåta tider i den nya hallen till kommunen för användning i det hälsobefrämjande
personalarbetet, t ex personaljympa, personalmotion och annan friskvård för Haninge kommuns personal,
motsvarande cirka fem veckotimmar (företrädesvis på dagtid).

* Föreningen förbinder sig att jämfört med år 2004 lämna tider för annan uthyrning i Haninge kommuns idrottshallar
motsvarande minst 30 veckotimmar.

3. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen, mark o exploatering, att upprätta förslag till erforderligt kontrakt
för markarrende med basvärde 40.000 kronor per år i 2005 års prisnivå. Arrendeavtalet skall beslutas av
kommunfulimäktige efter det att villkoren i punkt 2 är uppfyllda och uppdragen i punkt 4 är redovisade.

4. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att redovisa hur kommunen på ett alternativt sätt skulle använda
lokalerna om Friskis&Svettis av någon anledning skulle avträda dem efter uppförandet samt att även redovisa om
konkurrenssituationen gentemot kommersiell gym- och motionsverksamhet i Haninge skulle påverkas av ett
kommunalt stöd till bl. a. en utvidgad verksamhet i Friskis&Svettis regi med gym, spinning m. m. Dessa
redovisningar skall ske i god tid innan Friskis&Svettis skall redovisa sina kalkyler enligt punkt 2 ovan.

Marietta de Pourbaix-Lundin, Martina Mossberg, Sedat Dogru, Lars Dock, Mauritz Carlson, Gilbert de Wendel, Daniel
Lassnäs, Kjell Larsson samtliga (m), Marie Litholm, Lars-Göran Lehrmark, Berith Jansson, Åke Holmström samtliga
(kd), Yvonne Radestam (mp), Harry Edlund, Ralph Henning (-) och Ove Andersson (vtp) reserverar sig mot beslutet.



Bilaga 2

2005-06-13 Votering

Bilaga § 81

Ärende: Ansökan om borgen Friskis & Svettis

Punkt nr .......... på föredragningslistan

JA 41

NEJ 16

AVSTÅR 0

FRÅNVARANDE 4

1. Staffan Holmberg (s) Ja

2R. Anna-Lena Andrén (s) Ja

3. Pelle Svensson (s) Ja

4. Gunnel Trelje (s) Ja

5R. Eva Westerlund (s) Ja

6. Lena Malm (s) Ja

7. Robert Noord (s) Ja

8. Anita Roos (s) Ja

9R. Kenneth Forsberg (s) Ja

10R. C. Anders Lindberg (s) Ja

11. Anders Lindberg (s) Ja

12. Barbro Nordgren (s) Ja

13. Sören Sturesson (s) Ja

14. Tuula Niiinivirta (s) Ja

15R. Lars-lnge Lundblad (s) Ja

16. Anne Britt Gerlöw (s) Ja

17. Leif Kjellstrand (s) Ja

18 Krystyna Munthe (s) Ja



18. Krystyna Munthe (s) Ja

19R. Lars Wasberg (s) Ja

20. Meeri Wasberg (s) Ja

21. Jaan Ungerson (s) Ja

22. Carina Wester (s) Ja

23. Per Ryhd (s) Ja

24. Branka Jovic (s) Ja

25. Sahir Drammeh (s) Ja

26. Hans Carlsson (s) Ja

27R. Gunilla Fredlund (s) Ja

28R. Anette Johansson (s) Ja

29. Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Nej

30. Martina Mossberg (m) Nej

31. Sedat Dogru (m) Nej

32R. Lars Dock (m) Nej

33. Mauritz Carlson (m) Nej

34. Gilbert de Wendel (m) Nej

35. Åke Söderlund (m) Frånvarande

36R. Daniel Lassnäs (m) Nej

37R. Charlotte Schröder (m) Frånvarande

38. Kjell Larsson (m) Nej

39. Tommy Lundin (fp) Ja

40. Kjell Bjerrehom (fp) Ja

41. Vera Rehnfeldt (fp) Ja

42. Birgitta Wiklund (fp) Ja

43R. Sven A Silverudd (fp) Ja

44. John Glas (fp) Ja

45. Ann-Charlotte Glas (fp) Ja

46R. Kristina Hultgren (fp) Ja



47. Bengt Sand (fp) Ja

48. Inger Wolf (v) Ja

49R. Rolf Hals (v) Ja

50. Karin Otter (v) Ja

51. Peter Grip (v) Ja

52. Gülten Erdogan (v) Frånvarande

53. Marie Litholm (kd) Nej

54. Lars-Göran Lehrmark (kd) Nej

55. Berith Jansson (kd) Nej

56. Åke Holmström (kd) Nej

57. Yvonne Radestam (mp) Nej

58. Vilhelm Olsson (mp) Frånvarande

59. Harry Edlund (-) Nej

60. Ralph Henning (-) Nej

61R. Ove Andersson (vtp) Nej

Kammarrätten i Stockholm
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Avdelning 04

DOM

2006-04-26 Meddelad i Stockholm

Mål nr 6516-05

KLAGANDE

1. Gilbert de Wendel

2. Michael Fridebäck

3. Renato D’Amore
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Haninge kommun

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Länsrättens i Stockholm län dom den 23 september 2005 i mål nr 14706-05

SAKEN

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL

Gilbert de Wendel, Michael Fridebäck och Renato D’Amore fullföljer sin talan och anför bl.a. följande. Friskis &
Svettis IF i Haninge bedriver kommersiellt betingad friskvårdsverksamhet i konkurrens med andra företag, vilka inte
får del av motsvarande förmåner i form av kommunal borgen. Länsrätten har motiverat utgången i sitt avgörande
med att Friskis & Svettis IF i Haninge bedriver verksamhet som omfattas av den kommunala kompetensen, varför
det beslutade stödet skall anses lagligt i sig. Vad länsrätten emellertid har bortsett från är att det av senare
rättspraxis framgår att ett beslut om kommunalt stöd till en verksamhet som i och för sig ligger inom den
kommunala kompetensen mycket väl kan anses utgöra otillåtet kommunalt stöd. Detta under förutsättning att de
aktuella stödåtgärderna riktar sig till visst enskilt företag samt avser verksamhet som bedrivs i konkurrens med
andra enskilda företag, vilka inte får del av motsvarande förmåner (jfr Regeringsrättens avgörande i RÅ 1993 ref.
93).

Haninge kommun bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Friskis & Svettis IF i Haninge är en
självständig juridisk person och har så varit sedan år 1984. Föreningen tillhör en riksorganisation till vilken
lokalföreningen betalar medlemsavgift. Riksorganisationen hjälper lokalföreningarna med exempelvis utbildning
och inspiration. Varje lokalförening har sina egna stadgar, men de följer i princip de stadgar som
Riksidrottsförbundet tagit fram för idrottsföreningar. Verksamheten i Haninge finansieras av medlems- och
träningsavgifter. Föreningen har i dag cirka 1 400 medlemmar och cirka 70 ideellt arbetande funktionärer. Av
registreringsbevis för Friskis & Svettis IF i Haninge och intyg från Skatteverket framgår att föreningen inte ansågs
bedriva näringsverksamhet vid 2005 års taxering. Föreningens verksamhet är inte kommersiell, utan den bygger på
ideellt arbete. Verksamheten bedrivs av ideellt arbetande medlemmar, som i genomsnitt far ett arvode om 2 300 kr
per år för att som funktionärer leda olika grupper. Dessa ledare, som utför arbetet under sin fritid, betalar själva sina
träningskläder och betalar 20 procent av sin utbildningskostnad. Det är uppenbart att dessa ersättningsnivåer ligger
på en sådan nivå att funktionärerna inte kommer i närheten av att kunna försörja sig på denna sysselsättning. Om
Friskis & Svettis IF i Haninge själv eller av Skatteverket hade betraktats som ett kommersiellt företag eller en
ekonomisk förening hade förhållandet varit annorlunda. Ett kommunalt stöd till en sådan verksamhet hade med
största sannolikhet inte varit kompetensenligt. Det huvudsakliga syftet med det villkorade borgensåtagandet har
inte varit att ge kommunen ekonomisk vinst. Det skall i stället ses som en ersättning för den risk som kommunen
löper med anledning av borgensåtagandet. Det är inte ovanligt att kommunerna tar ut en riskpremie, och det finns i
rättspraxis stöd för uttagande av sådan premie.

Gilbert de Wendel, Michael Fridebäck och Renato D’Amore genmäler i huvudsak följande. Friskis & Svettis IF i
Haninge har cirka 70 arvoderade träningsledare, vilket sammantaget motsvarar flera årsarbetskrafter.
Verksamheten finansieras av medlems- och träningsavgifter som föreningen tar ut från sina 1 400 medlemmar.
Föreningen riktar sig i sin verksamhet till allmänheten och medlemskap följer automatiskt när man köper
föreningens tjänster i form av årskort m.m. för träning. Prissättningen följer den allmänna prisbilden på marknaden
för liknande tjänster. Det föreligger således inte någon skillnad i relevant hänseende mellan den
friskvårdsverksamhet som Friskis & Svettis bedriver och sådan verksamhet som bedrivs av andra konkurrerande
friskvårdsföretag. Friskis & Svettis IF i Haninge är hos Skatteverket registrerad som arbetsgivare. Begreppet
näringsverksamhet är tämligen vidsträckt. Vad som skall anses utgöra näringsidkare eller företag avgörs av även
annat än den rent skattemässiga klassificeringen. Rent allmänt gäller att de flesta aktiviteter som ideella föreningar
utövar och som innefattar någon form av yrkesmässig ekonomisk verksamhet utgör näringsverksamhet i rättslig
mening. Något krav på vinstsyfte i verksamheten finns som regel inte, även om denna bedrivs av föreningar.
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Undantag kan i vissa fall anses föreligga för enstaka verksamheter i begränsad omfattning. Om en förenings enda
ekonomiska verksamhet består i att anordna ett mindre evenemang till självkostnadspris eller till en blygsam vinst
någon gång årligen faller exempelvis denna möjligen utanför begreppet näringsverksamhet. Om föreningens
verksamhet sköts av anställd eller arvoderad personal torde denna däremot oftast vara att anse som
näringsverksamhet. Vid bedömning enligt bokföringslagen utgör varje form av verksamhet av ekonomisk eller
kommersiell natur näringsverksamhet. Det spelar således inte någon roll i vilken juridisk form som verksamheten
bedrivs. Ideella föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet i icke helt obetydlig omfattning omfattas således
av lagens näringsidkarbegrepp. I konkurrenslagens mening innefattar termen företag med ett liknande synsätt
samtliga sådana verksamheter, av ekonomisk eller kommersiell natur som bedrivs på den allmänna marknaden.
Det spelar härvidlag inte någon roll om verksamheten är inriktad på att ge vinst eller i vilken juridisk form som
verksamheten bedrivs. Också ideella föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet av någon omfattning
innefattas i konkurrenslagens näringsidkarbegrepp. Även inom konsumenträtten gäller ett liknande förhållande, där
det är verksamhetens art och omfattning som styr bedömningen av huruvida näringsverksamhet förekommer eller
inte. Allmänna reklamationsnämnden, som enbart har att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare, har i
ett flertal avgöranden bedömt ärenden som rör Friskis & Svettis-föreningar. Nämnden måste således ha fastslagit
att sådana föreningar per definition skall anses utgöra näringsidkare i för nämnden relevant avseende. Mot denna
bakgrund är Friskis & Svettis IF i Haninge att betrakta som näringsidkare i den mening som avses i 2 kap. 8 § KL.
Vidare riskerar beslutet att strida mot EG-rättens statsstödsbestämmelser. Den bärande tanken bakom förbudet
mot spekulativ verksamhet, som stadgas i 2 kap. 7 § KL, har varit att kommunerna inte skall använda skattepengar
till ren spekulation, utan för att tillhandahålla kommunmedlemmarna allmännyttig service. Den omständigheten att
kommunen har ansett sig behöva kompensera sig med en riskpremie innebär att kommunen tydligen har bedömt
det aktuella åtagandet som riskabelt samt enligt mönster från den kommersiella kreditgivningen velat betinga sig
en ersättning för denna risk. Det är svårt att förstå på vilket sätt denna riskpremie kan motsvara en kostnad hos
kommunen. Skulle borgensåtagandet inte lösas ut har kommunen knappast haft någon kostnad, medan i det
omvända fallet kostnaden riskerar att bli mångdubbelt större än riskpremien.

Haninge kommun anför med anledning av genmälet bl.a. följande. Sveriges kommuner har under årtionden lämnat
betydande bidrag till lokala idrottsorganisationer och till uppförande av idrottsanläggningar. Detta har i mycket stor
utsträckning godtagits i rättspraxis. Friskis & Svettis IF i Haninge får värderas utifrån den av föreningen beskrivna
verksamheten. I vart fall har klagandena inte invänt mot föreningens dokumentation. Det som bedrivs är
föreningsverksamhet som är avgiftsbaserad efter de kostnader som föreningen har. Att föreningen har två
deltidsanställda som sköter administration eller lämnar en förhållandevis blygsam ersättning till träningsledarna,
skiljer inte Friskis & Svettis IF i Haninge från andra föreningar av jämförlig storlek, som också är berättigade till
kommunalt stöd.

Domskäl

Kammarrätten gör i likhet med länsrätten den bedömningen att den verksamhet som Friskis & Svettis IF i Haninge
bedriver är sådan att den faller inom området för den kommunala kompetensen. Kommunen kan således ha rätt att
stödja denna verksamhet ekonomiskt. Även kompetensenliga insatser är emellertid underkastade de allmänna
principerna som gäller för kommunal verksamhet (jfr RÅ 1993 ref. 93).

I 2 kap. 8 § KL stadgas att kommuner får lämna individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare bara om det finns
synnerliga skäl. Vad som åsyftas med näringsidkare framgår inte av KL. Inte heller ger lagens förarbeten någon
närmare ledning. Mot bakgrund av det närmast totala förbudet för kommuner att lämna individuellt riktat stöd
måste, enligt kammarrättens mening, begreppet näringsidkare i detta sammanhang ges en vid tolkning. Den
inkomstskatterättsliga klassificeringen av en association kan därför inte ensam styrka att denna inte är att
betrakta som näringsidkare i KL:s mening. Kammarrätten finner vid en samlad bedömning av vad som framkommit
om Friskis & Svettis IF i Haninges verksamhet - särskilt att föreningen tillhandahåller tjänster av sådant slag som
även tillhandahålls av andra näringsidkare - att föreningen är att betrakta som näringsidkare enligt 2 kap. 8 § KL.

Det ifrågavarande borgensåtagandet skall således lämnas till en viss enskild näringsidkare, vilken skall bedriva
verksamhet i konkurrens med andra näringsidkare, som inte får del av motsvarande förmån. I målet har inte visats
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Per Anders Lindgren, lagman

Kerstin Svensson, kammarrättsråd

Annica Lindblom, kammarrättsråd referent

Torbjörn Almerheim, föredragande

I avgörandet har även deltagit de särskilda ledamöterna Rolf Schwerin och Christina Tallberg (skiljaktig mening, se
bilaga C).

att förekommande behov av sådan verksamhet som Friskis & Svettis IF i Haninge bedriver inte kan tillgodoses på
annat sätt. Inte heller har det i övrigt framkommit några synnerliga skäl för undantag från förbudet mot understöd
till enskilda näringsidkare. Det överklagade beslutet strider således mot lag och skall därför upphävas.

Domslut

Kammarrätten upphäver kommunfullmäktiges i Haninge kommun beslut den 13 juni 2005, § 81, att bevilja Friskis &
Svettis IF i Haninge kommunal borgen för ett lån på högst 18,5 miljoner kronor.

Skiljaktig mening

Målet föredras varefter rätten beslutar dom. Christina Tallberg är skiljaktig och anför följande. Vad klagandena har
anfört i kammarrätten och vad som i övrigt har förekommit i målet föranleder inte mig att göra någon annan
bedömning än den som länsrätten har gjort. Överklagandet skall därför avslås.



Bidragsbestämmelser

Här presenteras de fullständiga tillämpningsreglerna som är antagna för
föreningsbidrag i Ale kommun angående Kultur och fritid, vilka gäller från
och med 2020-01-01.

Målsättning
I Ale kommun ska det finnas ett rikt och varierat föreningsliv. Alla barn, ungdomar
och vuxna skall finna det intressant och stimulerande att vara med i en förening.
Föreningsbidrag i Ale kommun syftar till att stötta det lokala föreningslivet och skapa
förutsättningar för ett rikt och varierat föreningsliv. Förutom stöd i form av
föreningsbidrag fungerar kommunen, Kultur och fritid som en stöttande och
vägledande resurs.

Kommunen ska i samverkan med föreningslivet verka för att befintliga och nya
mötesplatser speglar och tillgodoser föreningslivets olika behov.

Tillsammans med föreningslivet ska kommunen arbeta för att skapa mötesplatser för
alla och positiva ungdomsmiljöer, samt stimulera till engagemang och verksamheter
mot våld, droger och främlingsfientlighet.

Barn- och ungdomsverksamhet är prioriterat och ska uppmuntras och stödjas.
Föreningslivet i Ale är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv och ska stödja jämställdhet,
jämlikhet och integration.

Allmänna bestämmelser
Bidrag kan betalas ut till förening/organisation som bedriver verksamhet i och är
registrerad som förening i Ale kommun. För förening registrerad i annan kommun
med verksamhet i Ale kommun krävs att föreningen har en sektion i Ale med minst
10 medlemmar.

Medlem är den som:
• Är registrerad i föreningen.
• Har erlagt medlemsavgift.
• Har stadgeenliga möjligheter att påverka verksamhetens innehåll och utformning.

Föreningen skall vara ansluten till en riksorganisation, eller av andra skäl bedömas
som en viktig tillgång i det lokala föreningslivet.
Annan förening som uppfyller övriga krav i dessa bestämmelser kan erhålla bidrag.
Prövning om bidrag sker från fall till fall och bedöms efter värdet och omfattningen av
den verksamhet som föreningen bedriver, eller att föreningen och dess anläggning är
en viktig tillgång till exempel ur ett lokalt ortsutvecklingsperspektiv.

För att vara bidragsberättigad ska föreningen:
• Bedriva ideell verksamhet.
• Vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
• Vara registrerad hos kommunen.
• Ha en demokratiskt vald styrelse och antagna stadgar.



• Vara medlem i riksorganisation, eller av andra skäl bedömas som en viktig tillgång i
det lokala föreningslivet.
• Varje år, senast 30/4, inkomma med verksamhetsplan, årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt aktuellt
medlemsantal.
• Föreningar med brutet räkenskapsår skall inkomma med handlingar senast 2
månader efter årsstämman.

För att vara berättigad till kommunalt föreningsbidrag krävs:
• Att fullständig ansökan är inkommen via det digitala systemet inom angiven tid.
• Att kriterierna för det sökta bidraget är uppfyllda och att budgetutrymme finns.
• Att föreningen har ett bankgiro, plusgiro eller bankkonto.

Föreningar har inte per automatik rätt till bidrag. Bedömning görs individuellt efter
inkommen ansökan och i enlighet med specifika kriterier för den sökta
bidragsformen. För sent inkomna ansökningar riskerar avslag.

Taxor och bestämmelser för lokaluthyrning, se ale.se/taxor.

Frågor gällande bidragsregler ställs till Kultur och fritid.

Bidrag som kan sökas av vuxenförening:

RIKTAT BIDRAG

Bidrag kan utbetalas till följande typer av verksamheter som ryms inom Kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde:
• Socialt inriktad verksamhet, t ex familjeaktiviteter, insatser i bostadsområden, upp-
sökande verksamhet eller helgverksamhet.
• Utvecklingsprojekt.
• Försöksverksamhet.
• Riktade insatser utanför ordinarie verksamhet.

Bidragen prövas från fall till fall.

Ansökan insändes till Ale kommun senast 3 månader innan planerad start. Till
ansökan skall bifogas program och kostnadsplan. Ansökan görs i kommunens
digitala system.

INVESTERINGSBIDRAG ANLÄGGNING

Bidraget syftar till att hjälpa föreningar ekonomiskt med finansiering av
verksamhetsrelaterad utrustning, maskiner eller liknande. Bidrag kan även ges till
föreningar vars anläggningar är i behov av om- eller tillbyggnad eller visst
nybyggnadsarbete.

https://ale.se/kultur--fritid/motesplatser/boka-lokal/taxor-och-bestammelser.html


Bidraget skall ansökas och beviljas före planerat igångsättande av byggnation,
alternativt före inköp av utrustning. Bidrag kan även betalas ut till större
underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under kommande
verksamhetsår.

Bidraget finns inte alltid att söka utan avgörs av Kultur- och fritidsnämndens budget.
När bidraget finns och kan sökas ser föreningen detta i kommunens digitala system.

Ansökan insändes till Ale kommun senast den 1 oktober. Ansökan görs i kommunens
digitala system.



 

KFN 26/17 

Bilaga 1 

 

Besöksadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 E-post: kulturfritid@molndal.se 

Handläggning av ansökningar om ränte- och amorteringsfria lån 

Regler 

Ränte- och amorteringsfria lån kan sökas av ideella föreningar med säte i 

Mölndals stad. 

Lånen är avsedda för tillbyggnation, renovering eller behovsanpassning av 

egenägda anläggningar. 

Om anläggningen är byggd på arrenderad mark ska arrendet löpa på minst tio år. 

Alla ansökningar prövas individuellt och är beroende av disponibla medel. Lån 

kan som mest beviljas med 1 000 000 kr. 

En förening som beviljats ränte- och amorteringsfritt lån, för en del av 

investeringskostnaderna i ett anläggningsprojekt, kan inte ansöka igen de 

kommande åren för samma projekt. 

 

Intentionen med lånen är att en variation och mångfald av föreningar ska kunna få 

hjälp. Vid bedömning av ansökningar vägs in om föreningen tidigare fått ränte- 

och amorteringsfritt lån av Mölndals stad. 

 



 

 

 

 

Besöksadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 E-post: kulturfritid@molndal.se 

Krav och rutiner för ROA-lån 

Uppgifter vi kräver in på ansökningsblanketten, förutom allmänna förenings- 
och anläggningsuppgifter 
 

 Om föreningen arrenderar eller äger marken, löptid på eventuellt arrende 

 Andra instanser föreningen sökt lån för projektet ifrån 

 Vi frågar om bygglov krävs; om man sökt, om man fått beviljat 

 Budget för byggnadsprojektet 
 Bilagor:  

Ritningar på ny-, till- eller ombyggnadsplanerna 
Beskrivning av projektet, byggnationen, vilka effekter det ska leda till 
Kopia på lagfart 
Kopior på eventuella myndighetskrav, t.ex. bygglov 
 

Under budgeten specificerar vi 
 
”Kostnaderna ska kunna styrkas med t.ex. offerter 
Finansieringen ska kunna styrkas med underlag 
När projektet är slutfört ska föreningen lämna en specificerad ekonomisk redovisning till 
Kultur- och fritidsförvaltningen.” 
 

Innan vi betalar ut pengar till förening som beviljats lån så skickar vi en 
skuldförbindelse till låntagaren i två exemplar för undertecknande av behörig 
firmatecknare. Ett exemplar behålls av låntagaren och det andra skickas tillbaka 
till Förening och idrott.  
 
För att få lånet utbetalt måste föreningen även uppvisa ett försäkringsbevis om att 
anläggningen man beviljats lån för är försäkrad. 





 Alebacken Sportklubb  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  21-10-29

 Preliminär
 Räkenskapsår: 20-09-01 - 21-08-31  Senaste vernr:  310
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-09-01 - 21-08-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1110  Byggnader  627 540,92  0,00  627 540,92
 1118  Ack avskrivn byggnader  -227 417,00  -24 824,00  -252 241,00
 1210  Inventarier Barnlift  364 152,89  0,00  364 152,89
 1229  Ack avskrivn Barnlift  -154 569,00  -18 207,00  -172 776,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  609 707,81  -43 031,00  566 676,81

 S:a Anläggningstillgångar  609 707,81  -43 031,00  566 676,81

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1910  Kassa  3 115,00  3 640,00  6 755,00
 1930  Checkräkningskonto 8105-9, 904 654 340-2  38 773,45  1 567 394,33  1 606 167,78
 1940  Placeringskonto 8105-9,904 655 124-9 (Sparkonto)  150 472,38  -50 000,00  100 472,38
 1950  Placeringskonto 8105,914161005-6 (Kommunlån)  0,00  150 000,00  150 000,00
 1970  Kontokort konto 8105-9,923 345 129-4  571,47  5 255,66  5 827,13
 1980  EURO-konto  75,73  0,00  75,73
 1990  Swish-konto 8105-9,693 520 357-7  70,00  11 402,00  11 472,00
 S:a Kassa och bank  193 078,03  1 687 691,99  1 880 770,02

 S:a Omsättningstillgångar  193 078,03  1 687 691,99  1 880 770,02

 S:A TILLGÅNGAR  802 785,84  1 644 660,99  2 447 446,83

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  1 753 350,48  531 044,44  2 284 394,92
 2019  Redovisat resultat  531 044,44  -2 327 586,19  -1 796 541,75
 S:a Eget kapital  2 284 394,92  -1 796 541,75  487 853,17

 Långfristiga skulder
 2350  Lån Ale Kommun  -3 085 300,00  150 000,00  -2 935 300,00
 S:a Långfristiga skulder  -3 085 300,00  150 000,00  -2 935 300,00

 Kortfristiga skulder
 2999  Övr upplupna kostn, förutbet intäkter  -1 880,76  1 880,76  0,00
 S:a Kortfristiga skulder  -1 880,76  1 880,76  0,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -802 785,84  -1 644 660,99  -2 447 446,83

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



 Alebacken Sportklubb  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  21-10-29

 Preliminär
 Räkenskapsår: 20-09-01 - 21-08-31  Senaste vernr:  310
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-09-01 - 21-08-31

 Perioden  Ackumulerat  Period fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Försäljning kiosk  190 767,00  190 767,00  11 650,00
 3011  Försäljning Skipass  3 044 393,50  3 044 393,50  16 875,00
 3012  Medlemsavgifter  92 509,00  92 509,00  7 900,00
 3013  Div. övriga intäkter  127 581,38  127 581,38  16 010,00
 3110  Intäkter Cykel  55 885,00  55 885,00  4 235,00
 S:a Nettoomsättning  3 511 135,88  3 511 135,88  56 670,00

 Övriga rörelseintäkter
 3911  Hyresintäkter  98 768,05  98 768,05  23 795,48
 3987  Kommunala bidrag (Ale Kommun)  200 000,00  200 000,00  0,00
 3990  Sponsring  235 235,00  235 235,00  208 622,00
 3994  Försäkringsersättningar  125 093,00  125 093,00  0,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  659 096,05  659 096,05  232 417,48

 S:a Rörelseintäkter mm  4 170 231,93  4 170 231,93  289 087,48

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp kiosken  -123 200,33  -123 200,33  -5 001,80
 4011  Inköp Diesel/Drivmedel maskiner  -80 707,10  -80 707,10  -5 032,40
 4012  Inköp Cykel materiel & kiosk  -22 390,00  -22 390,00  0,00
 4015  Inköp SKIPASS  -170 902,00  -170 902,00  0,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -397 199,43  -397 199,43  -10 034,20

 Bruttovinst  3 773 032,50  3 773 032,50  279 053,28

 Övriga externa kostnader
 5020  El  -441 940,99  -441 940,99  -203 210,00
 5025  Hyra/Tömning Container  -12 940,00  -12 940,00  -11 371,00
 5050  Lokaltillbehör lokal  0,00  0,00  -4 936,00
 5062  Hyra toaletter  -26 737,75  -26 737,75  0,00
 5063  Hyra belysningsmaster  -7 490,25  -7 490,25  0,00
 5070  Reparationer lokal  0,00  0,00  -26 469,00
 5110  Arrende  -500,00  -500,00  -500,00
 5410  Förbrukningsinventarier  -88 070,50  -88 070,50  -47 546,00
 5414  Byggnation av Garage  0,00  0,00  -29 489,00
 5419  Inköp Biljettsystem + kringkostnader  -109 606,00  -109 606,00  0,00
 5460  Förbrukningsmaterial  -16 067,35  -16 067,35  0,00
 5480  Arbetskläder  -60 193,00  -60 193,00  -1 859,00
 5510  Rep. och underhåll lift  -188 760,76  -188 760,76  -22 366,00
 5520  Rep. och underhåll snösystem  -111 885,00  -111 885,00  -151 487,07
 5525  Alesvängen - elkabel och arbetstid  -56 579,00  -56 579,00  0,00
 5530  Rep. och underhåll maskiner  -316 647,07  -316 647,07  -66 624,60
 5540  Rep. och underhåll byggnader  -179 417,50  -179 417,50  -2 033,00
 5590  Markarbeten  -35 503,00  -35 503,00  -59 399,00
 5700  Frakter och transporter  -280,00  -280,00  0,00
 5900  Annonser/Reklam  -2 063,70  -2 063,70  0,00
 6211  Telefon  -6 054,00  -6 054,00  -5 248,00
 6230  Datakommunikation  -344,00  -344,00  -782,00
 6311  Försäkringar maskiner  -10 591,00  -10 591,00  -10 457,00
 6312  SLAO Medlemsförsäkring  -40 556,00  -40 556,00  -45 714,00
 6313  Försäkring och kostnad Defibrillator RS 900091  -7 321,00  -7 321,00  -5 335,00
 6320  Självrisk vid skada  -4 730,00  -4 730,00  0,00
 6390  Övr kostnader  -11 535,71  -11 535,71  -13 418,00
 6540  Datakostnad inkl webbsida  -2 222,75  -2 222,75  0,00
 6570  Bankkostnader  -94 059,57  -94 059,57  -19 963,55
 6571  WPT Transaction fee/Axess  -43 225,00  -43 225,00  0,00
 6981  Föreningsavgift SLAO  -3 000,00  -3 000,00  -14 925,00
 S:a Övriga externa kostnader  -1 878 320,90  -1 878 320,90  -743 132,22

 Personalkostnader
 7610  Utbildning/Resekostnader  -5 394,75  -5 394,75  0,00
 7690  Personalkostnader  -49 744,10  -49 744,10  -23 934,50
 S:a Personalkostnader  -55 138,85  -55 138,85  -23 934,50



 Alebacken Sportklubb  Sida:  2

 Resultatrapport  Utskrivet:  21-10-29

 Preliminär
 Räkenskapsår: 20-09-01 - 21-08-31  Senaste vernr:  310
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-09-01 - 21-08-31

 Perioden  Ackumulerat  Period fg år

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -2 330 659,18  -2 330 659,18  -777 100,92

 Rörelseresultat före avskrivningar  1 839 572,75  1 839 572,75  -488 013,44

 Avskrivningar
 7821  Avskrivning byggnader  -24 824,00  -24 824,00  -24 824,00
 7824  Avskrivning markanl. Barnliften  -18 207,00  -18 207,00  -18 207,00
 S:a Avskrivningar  -43 031,00  -43 031,00  -43 031,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 Resultat före skatt  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 Beräknat resultat  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 8999  Redovisat resultat  -1 796 541,75  -1 796 541,75  531 044,44
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1 INLEDNING 

1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING 

Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen 

och de kommunala företagen inom följande finansiella områden: 

 

 beslutanderätt, organisation  

 koncernsamordning av finansverksamheten 

 likviditetsplanering 

 placering 

 utlåning  

 upplåning och leasing 

 försäkringsinstrument 

 borgen och garantier 

 styrning och rapportering 

 

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige ska 

fastställa enligt 8 kap 3 § Kommunallagen, inklusive 3 a § vilken avser pensionsmedel. 

 

I enlighet med kommunfullmäktiges delegation ska kommunstyrelsen fastställa en särskild 

delegeringsordning som utvisar vilka personer som inom det finansiella området har rätt att 

ingå och påteckna avtal mm för kommunens räkning. 

1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN 

Denna finanspolicy gäller tillsvidare och ska vid behov omprövas av kommunfullmäktige. I 

kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastläggs resultat-, finansierings- och 

balansbudgets, olika kompletterande riktlinjer, beloppsgränser, anslagspreciseringar mm. 

Den finansiella verksamheten ska anpassas efter de beslut som fattats i 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fastställer årligen ”Tillämpningsföreskrifter” för 

finanspolicyn. Vid samma tillfälle ska kommunstyrelsen också pröva om 

kommunfullmäktige ska föreläggas förslag till revideringar av finanspolicyn. 

1.3 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN 

Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt 

kommunkoncernens upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen 

placeras så att god avkastning erhålls. 

 

Kommunkoncernens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa 

koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

 

Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag 

och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. 

 

Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i 

kommunen och dess företag blir effektiv. 
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Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att 

uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen. 

1.4 ORGANISATION AV FINANSFÖRVALTNINGEN 

1.4.1 Kommunen och de kommunala bolagen 

För att hantera koncernens ekonomi effektivt ska kommunen på det sätt och inom de ramar 

som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för de enheter som 

ingår i kommunkoncernen. 

 

Samordningen mellan kommunen och de kommunala företagen regleras förutom i denna 

policy, i kommunallagen, i de närmare riktlinjerna för respektive företag och i ägardirektiv 

till företagen. För företagen hänvisas i övrigt till Aktiebolagslagens (ABL) bestämmelser. 

 

I kommunkoncernen ingår de hel- och delägda företag där kommunen har ett rättsligt 

bestämmande inflytande. Företagen förtecknas i bilaga 1. 

1.4.2 Fördelning av ansvar och befogenheter 

1.4.2.1 Övergripande 

För den kommunala koncernen ska följande ansvars- och befogenhetsfördelning gälla för 

den finansiella verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige 

 årsbudget för kommunen 

 kommunstyrelsens reglemente 

 investeringsfinansiering för kommunen i samband med 

fastställandet av budget 

 ramar för kommunens upplåning 

 kommunal borgen 

 kommunkoncernens finanspolicy 

 ägardirektiv för de egna företagen 

 ramar för upplåning i utländsk valuta 

 långfristig utlåning 
 

Kommunstyrelsen/Bolagsstyrelsen 

 organisation och rutiner för finansverksamheten 

 tillämpningsföreskrifter som ingår i policyn 

 fördelning mellan kort och långfristig finansiering 

 fördelning mellan lån med rörlig kontra fast ränta 

 upplåning i utländsk valuta 

 

 

Ekonomichef 
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 ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den 

finansiella verksamheten på de sätt och inom de ramar som 

kommunstyrelsen beslutar 

 genom kontinuerlig och aktiv medelshantering minska 

kapitalbindningen och åstadkomma lägre finansieringskostnader 

och därmed bidra till ett förbättrat finansnetto i koncernen 

 ansvara för att finanspolicyn är uppdaterad 

 ansvara för att finanspolicyn följs 

 operativt utföra de lånebeslut som finns 

 placering av kommunens likviditet 

 lämna kommunstyrelsen rapporter om den finansiella 

utvecklingen och ställningen, om fattade finansiella beslut 

grundade på delegation samt i övrigt hos styrelsen initiera frågor 

inom det finansiella området. 

 

Ekonomiavdelningen 

 löpande korta krediter 

 förmedlade korta krediter och inlåning från kommunens företag 

 den koncerntotala likviditetsplaneringen och uppföljningen 

 administrationen av löpande finansierings- och placeringsavslut 

 bokföringen och penningtransaktionerna 

 betalningssystemet samt administration 

 samordning av koncernens betalningsströmmar genom 

koncernkonto 

 underlag för budgetering av låneverksamheten liksom 

årsredovisningsunderlag för lån, borgen och andra 

ansvarsförbindelser. 
 

Ägarsamråd 

 Strategiska frågor rörande kommunkoncernens finansiella 

verksamhet skall förankras i en rådgivande samarbetskommitté med 

representanter från kommunstyrelsen och från kommunens företag. 

I ägarsamrådet ingår kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunchef, ekonomichef och bolagens presidium, vd och 

ekonomichef. Ägarsamråd hålls tre gånger varje år i anslutning till 

varje nytt tertial. På samrådet behandlas frågor av gemensamt 

intresse. Exempel på sådana frågor är koncernens 

likviditetsutveckling, prognoser över räntans utveckling, 

förändringar i lånestocken och placering av kommande lån liksom 

riskanalys och andra frågor av gemensamt intresse för koncernen. 

 

Den kommunala  Följer i sin verksamhet reglerna i den finansiella policyn, 

förvaltningen reglementen och delegationsbeslut. 
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De kommunala  I kommunkoncernens företag ska upprättas en företags- 

företagen specifik finanspolicy som ska baseras på den kommun-

koncerngemensamma policyn och på gällande ägardirektiv och 

avtal. Policyn ska antas av respektive företagsstyrelse. Respektive 

styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella 

verksamhet och risker enligt Aktiebolagslagen (ABL). 

 

Ekonomichefen är ansvarig för verksamheten vid kommunens finansfunktion och leder 

arbetet efter de riktlinjer och ramar som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

beslutar. Detta innebär också att samtliga finansfrågor som behandlas av kommunens 

politiska organ ska vara beredda av ekonomichefen. 

 

Alla beslutsbefogenheter på finansområdet, som tilldelas inom ekonomiavdelningen, ska 

vara dokumenterade. Om ekonomichef eller assistent är frånvarande ska alltid en ersättare 

utses. 

1.4.2.2 Koncernkonto 

För att effektivisera penning hanteringen ska samtliga saldon och likvidströmmar i 

kommunkoncernens olika enheter vara samordnade i räntebärande koncernkonto. 

1.4.2.3 Extern förvaltning av kommunens och ingående företags medel  

I de fall extern förvaltning förekommer, ska skriftligt avtal upprättas mellan kommunen och 

i kommunkoncernen ingående företag och den externa förvaltaren. Avtalen ska utformas så 

att den externa förvaltarens uppdrag inte strider mot kommunkoncernens finanspolicy. 

Extern förvaltning ska godkännas av kommunstyrelsen respektive bolagsstyrelsen. 

1.4.2.4 Förvaltning av andra organisationers medel  

Vid förvaltning av annan organisations (t ex donationsmedel) medel ska skriftligt avtal om 

förvaltningen upprättas. Detta avtal gäller då istället för finanspolicyn. Kommunen eller i 

kommunkoncernen ingående företag får inte åta sig förvaltningsuppdrag som innebär att 

risktagandet eller utfästelsen går utöver kommunkoncernens finanspolicy. Förvaltning av 

andra organisationers medel ska godkännas av kommunstyrelsen alternativt 

bolagsstyrelsen. 
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2 LIKVIDITETSFÖRVALTNING 

2.1 LIKVIDITETSPLANERING 

För att nå en effektiv penning hantering ska likviditetsplaneringen för hela 

kommunkoncernen vara samordnad. För att denna ska bli så korrekt som möjligt, ska 

förvaltningen och koncernföretagen upprätta egna likviditetsplaner. Likviditetsplanerna ska 

uppdateras på tider som kommunens ekonomiavdelning bestämmer. Härutöver rapporteras, 

utan anmaning, större förväntade avvikelser i penningflödet. Förvaltningens och 

koncernföretagens planer sammanställs i en gemensam likviditetsplan för 

kommunkoncernen. Denna ska översiktligt omfatta in- och utbetalningar för de närmaste 

tolv månaderna. Innevarande kvartal detaljplaneras. Förvaltningen och koncernföretagen 

(övergripande) ska löpande (minst månadsvis) i den koncerngemensamma likviditetsplanen 

kvittera verkställda in- och utbetalningar. 

 

Likviditetsplaneringen ska 

 ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt, 

 utgöra underlag för beslut om upplåning och placering av likvida medel. 

2.2 BETALNINGSBEREDSKAP 

Ekonomiavdelningen ska tillse att det i kommunkoncernen finns en tillfredsställande 

betalningsberedskap, vilken ska uppnås genom egen likviditet, avtalade kreditlöften samt 

bemyndigande om upptagande av kortfristiga krediter. 

 

Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, d v s kontanter eller 

sådana tillgångar som snabbt kan omsättas i kontanter. Inom ramen för 

likviditetsförvaltningen ska bundna placeringar överstigande ett år ej ske. 

 

2.3 AVSÄTTNING AV LIKVIDA MEDEL FÖR FRAMTIDA ÄNDAMÅL 

Kommunen kan avsätta medel för pensionsutbetalningar eller andra framtida åtaganden. 

Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med budgeten om hur stor del av 

likviditeten som skall avsättas för framtida ändamål. 
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3 RISKER 

3.1 DEFINITION AV RISKER 

All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av finansiellt risktagande. 

En passiv finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas för att minimera eller parera 

risker. Genom en aktiv finansförvaltning skapas möjligheter till ett rationellt hanterande av 

risker med beaktande av den kostnad som det medför att minska eller eliminera risker. 

 

Några av de risker som kan identifieras är: 

 

 valutarisk - värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor 

Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker vid placering av likviditeten. Endast 

placeringar i svensk valuta får förekomma såvitt inte kommunfullmäktige beslutat 

annorlunda. Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker vid nyupplåning. Om 

upplåning sker i utländsk valuta ska valutarisken omedelbart försäkras bort. 

 

 ränterisk – en förändring av det allmänna ränteläget som kan påverka kommunens 

räntekostnader i negativ riktning. 

Ränte- och kursriskerna begränsas dels genom begränsningar av vilka instrument som är 

tillåtna dels genom begränsning av bindningstider. 

 

 kreditrisk - motpartsrisk – risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser 

Motpartsrisken begränsas genom att godkända motparter för affärer fastställs eller att 

godtagbara säkerheter lämnas. Detta delegeras till styrelsen att reglera i 

”Tillämpningsföreskrifter” för finanspolicyn. 

 

 likviditetsrisk – risken att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan påtaglig 

kostnadsökning 

 Likviditetsriskerna begränsas genom likviditetsplanering och val av 

placeringsformer/värdepapper som vid var tidpunkt kan disponeras/säljas. Löptiden på 

placerade medel ska anpassas till framtida behov av betalningsmedel på kort och medellång 

sikt i enlighet med likviditetsplanen. 

 

 finansieringsrisk – risken att likvida medel inte kan lånas upp utan påtaglig 

kostnadsökning 

 

En del av dessa risker kan begränsas genom att använda derivatinstrument= 

försäkringsinstrument. Dessa instrument får endast användas för att skydda en reell 

underliggande placering/upplåning. Omfattning och inriktning delegeras till 

kommunstyrelsen att reglera i ”Tillämpningsföreskrifter”. 
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4 TILLGÅNGAR 

4.1 ALLMÄNT 

Kommunkoncernens kassaflöden ska samlas i ett koncernkonto så att kommunkoncernens 

ut- och ingående betalningsströmmar kan kvittas mot varandra. 
 

Kravet på god säkerhet i kommunkoncernens medelsplacering, innebär bl a att kredit-, 

ränte- och likviditetsrisker ska undvikas eller minimeras. 
 

Vid placering av kommunkoncernens medel ska därför sådana former väljas att kravet på 

lågt risktagande tillgodoses och att – med beaktande av detta – bästa möjliga förräntning 

eftersträvas. 
 

Vid placering av medel ska minst tre banker/finansinstitut tillfrågas om placeringsvillkor 

innan placering verkställs. 

4.2 KORTFRISTIG UTLÅNING 

Kortfristig utlåning d v s placering av överskottslikviditet eller vidareutlåning av kortfristig 

upplåning, ska ske med beaktande av kravet på godtagbar kreditrisk och med 

hänsynstagande till övriga risker och likviditetsaspekter av sådana placeringar. Högsta 

möjliga avkastning ska eftersträvas inom ramen för finanspolicyns riskbegränsningar. 
 

Kommunstyrelsen har att i ”Tillämpningsföreskrifter” ange de instrument, motparter och 

limiter som får utnyttjas. Värdepapper ska förvaras hos bank eller hållas i eget förvar. 

4.3 LÅNGFRISTIG UTLÅNING 

Långfristig utlåning får ske till av kommunen majoritetsägda bolag inom av 

kommunfullmäktige fastställda ramar på det sätt som kommunstyrelsen beslutar. Övrig 

långfristig utlåning får ske endast efter kommunfullmäktiges särskilda beslut. 

4.4 SÄRSKILDA RIKTLINJER FÖR PLACERINGAR SOM AVSER LÅNGFRISTIGA ÄNDAMÅL 

Kommunfullmäktige kan fastställa att viss del av likviditeten skall användas för långfristiga 

ändamål t ex för framtida pensionsutbetalningar och därför ska placeras enligt andra regler 

än vad som gäller för likvida medel enligt ovan. 
 

4.5 EXTERN FÖRVALTNING AV KOMMUNENS MEDEL 

Om kommunala medel ska förvaltas av extern förvaltare ska särskilda avtal upprättas 

mellan kommunen och den externa förvaltaren. Av avtalet ska framgå att kommunens 

medel ska förvaltas i enlighet med den finanspolicy kommunfullmäktige har beslutat. 

Av avtalet ska också framgå att likvida medel ska behandlas som klientmedel för att 

kommunen inte ska ta någon kreditrisk. 
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5 SKULDER 

5.1  ALLMÄNT 

Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar eller för att trygga 

kommunkoncernens kortfristiga betalningsberedskap. 
 

Vid upplåning och skuldförvaltning ska kravet på låg risk beaktas och lägsta möjliga 

finansieringskostnader eftersträvas vid den valda risknivån. 
 

Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst är 

inte tillåtet. Detta får dock inte förhindra att upplåning sker vid en tidpunkt som bedöms 

vara lämplig för senare finansiering. 
 

Pantsättning av viss utvald tillgång får inte urholka bolagens säkerhetsmassa och därmed 

försvåra kommunkoncernens framtida upplåningsmöjligheter. 
 

Nya former av upplåning prövas i kommunstyrelsen eller bolagsstyrelsen före användning. 
 

För att uppnå låga finansieringskostnader måste konkurrensen i upplåningen upprätthållas. 

Kommunkoncernens enheter får inte sluta långfristiga kreditavtal som undanröjer 

konkurrensen mellan olika långivare. Vid upphandling bör förfrågan ske hos minst tre 

kreditinstitut. Undantag får göras vid befarade stora ränterörelser. 

5.2 KORTFRISTIG UPPLÅNING 

Kommunens kortfristiga upplåning, vilket innebär upplåning med en löptid inte 

överstigande ett år ska handläggas av ekonomiavdelningen. Upplåningen får ske genom: 

 lån från kommunens majoritetsägda bolag 

 upplåning i bank eller finansinstitut 

 lån på annat sätt eller från annan enligt kommunstyrelsens beslut 
 

Löptid och räntebindningstid för kortfristig upplåning ska bestämmas med hänsyn till 

gällande regler angående ränteriskbegränsning och aktuell likviditetsprognos. 

Överskottslikviditeten ska i första hand användas för att återbetala utestående krediter 

5.3 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING 

Långfristig upplåning för kommunens eget behov, varmed menas upplåning med en löptid 

längre än ett år, ska ske enligt denna policy. På delegering från kommunstyrelsen fattar 

ekonomichefen beslut, väljer finansieringsinstrument, långivare samt när i tiden 

transaktionen ska genomföras. 
 

Vid långfristig upplåning ska kommunkoncernens externa aktiviteter samordnas. 

Ekonomiavdelningen ska informeras om förestående behov i god tid. 

 



 2006-10-23 Dnr KS 0195/11 11 
 Rev 2011-10-20 Dnr KS 0193/12 

 

 

 

I samband med beslut om årsbudget fattar kommunfullmäktige beslut om storleken av 

kommunens långfristiga nyupplåning som ska gälla för budgetåret. 
 

Vid behov av långfristig upplåning till kommunen ska medel avsedda för framtida 

pensionsutbetalningar i första hand tas i anspråk genom återlån. Dessa återlån ska i 

pensionsportföljen betraktas som räntebärande värdepapper. Redogörelse lämnas i 

förvaltningsberättelsen. 

5.4 FINANSIELL LEASING 

Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna 

policy. Leasingavtal ska enbart tecknas när det är totalekonomiskt lönsamt. Leasingavtal 

för kommunen ska godkännas/tecknas av upphandlingschef i samråd med ekonomichef och 

för bolagen av verkställande direktören. 
 

6 DERIVATINSTRUMENT – FÖRSÄKRINGSINSTRUMENT 
 

Ekonomichefen får ingå sedvanliga, på de svenska och internationella finansmarknaderna 

förekommande avtal, i syfte att minska och/eller sprida de med placeringen/upplåningen 

eventuellt förekommande riskerna. 
 

Instrumenten får enbart användas för att skydda en reell underliggande placering/upplåning. 

Motparten ska vara godkänd enligt kommunstyrelsens beslut. 
 

Vid stora ränte- och valutarörelserna på marknaden kan det vara lämpligt att via 

derivatmarknaderna kunna hantera ränte- och valutarisken utan att det påverkar portföljens 

förfallostruktur. Med derivatkontrakt avses alla typer av swappar, terminer och optioner. 

Derivathanteringen ska ske utifrån klart fastställda risklimiter. Kommunfullmäktige 

delegerar till kommunstyrelsen att besluta om dessa limiter. Risklimiterna ska fastställas 

utifrån kommunens och bolagens totala räntekostnad, lånevolym. 
 

 

7 BORGEN OCH GARANTIER 

7.1 LÅNTAGARE OCH ÄNDAMÅL 

Kommunal borgen beslutas av kommunfullmäktige eller på delegation av 

kommunstyrelsen. Borgen kan lämnas för lån till investeringar i byggnader och anlägg-

ningar. 
 

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till företag ingående i 

kommunkoncernen och då för lån avseende bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 

Kommunfullmäktige fastställer årligen eller vid behov ett totalt rambelopp för 

borgensåtagande för kommunens majoritetsägda bolag. Borgen till majoritetsägda bolag 

skall på begäran från bolaget ges inom beslutade borgensramar avseende nyupplåning, 

refinansiering och omstrukturering av befintliga lån. Uttagna pantbrev i sådana  
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fastigheter för vars lån kommunen gått i borgen kan förvaras hos bolaget men en 

förteckning över dessa pantbrev skall årligen i samband med årsbokslutet tillställas 

ekonomiavdelningen. 
 

Kommunen har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 

ändamål. Det förutsätts att kommunen har ett uttalat intresse för verksamheten/aktiviteten 

och att kommunal borgen är en sannolik förutsättning för finansiering. Kommunens 

risktagande ska vägas mot den allmännytta borgen medför. 
 

Beslutsunderlag i ett borgensärende som inte avser ett av kommunen majoritetsägt bolag 

ska innehålla: 

 Investerings- och/eller driftskalkyler 

 Klargöra möjligheten för kommunen att infordra någon säkerhet för 

borgensåtagandet 

 Åtagandets storlek relaterat till kommunens finansiella ställning 

 För bolag, organisationer och övriga utanför kommunsfären inhämtas 

kreditupplysning 
 

När beslutet, att medge kommunal borgen, har vunnit laga kraft, får underskrift av 

handlingar ske. 
 

Kommunal borgen tecknas enligt kommunstyrelsens reglemente och särskilda beslut om 

firmatecknare. 

7.2 SÄKERHET 

Kommunen ska vid borgensprövningen föreskriva om säkerhet för att skydda sitt 

risktagande i samband med borgensåtagandet. Finns obelånade pantbrev i fast egendom 

ska dessa pantsättas hos kommunen. Finns inga uttagna pantbrev ska borgenstagaren 

förbinda sig att inte öka belåningen av tillgångar eller verksamhet utan godkännande av 

kommunen. 
 

Vid ingångna borgensförbindelser till juridiska personer utanför ”kommunkoncernen” ska 

kommunen kräva löpande rapportering, vilken anpassas för varje specifikt fall. 
 

Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med 

borgenslån är försäkrade. Därför ska alla borgensåtaganden för investeringsändamål 

villkoras med ett förbehåll om att låntagaren ska hålla investeringsobjektet försäkrat under 

hela den tid borgen ska gälla. Kommunen kan också vid önskemål om kommunal borgen 

ställa som villkor att andra typer av säkerheter ska lämnas till kommunen eller att 

kommunen genom avtal skaffar kontroll över gäldenärens övriga säkerheter (t ex pantbrev i 

egendomen). 
 

Avkrävs något bolag garantier eller annan form av säkerhet ska ekonomiavdelningen alltid 

informeras. 
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I de fall kommunen har infriat ett borgensåtagande ska kommunens möjlighet att utnyttja 

sin regressrätt alltid utnyttjas så långt det är möjligt. 

 

7.3 BORGENSAVGIFT 

Att gå i borgen innebär ett risktagande. Dessutom innebär åtagandet ökade administrativa 

kostnader av olika slag. För kommunens helägda bolag utgår en årlig borgensavgift på 

nyttjad borgen. Kommunfullmäktige fastställer avgiften i samband med beslut om 

nästkommande års budget. Avgiften beräknas och debiteras tertialvis i efterskott. 

Kommunfullmäktige fastställer vid övriga borgensbeslut i varje enskilt ärende om en årlig 

borgensavgift ska tas ut för att reducera kreditrisk och administrativa kostnader. 

7.4 REDOVISNING AV BORGENSÅTAGANDEN 

I kommunens årsredovisning ska kommunens borgensåtaganden tydligt redovisas fördelat 

per kategori låntagare. 
 
 

8 STYRNING OCH RAPPORTERING  

8.1 STYRNING 

För att fastställa likviditetsflödet inom kommunkoncernen ska kommunen och bolagen 

upprätta likviditetsbudgets. Dessa sammanställs av ekonomiavdelningen enligt punkt 2 

ovan. 
 

Bolagen ska fortlöpande samråda med ekonomiavdelningen i finansiella frågor och i god 

tid informera ekonomiavdelningen om upplånings- och placeringsbehov. 

8.2 KONTROLL, RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 

Kommunen ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och 

utvärdering. Det är därför av stor vikt att det finns en ändamålsenlig organisation, klara 

rutiner och ett fungerande kontrollsystem. 

8.2.1 Kontroll 

För att åstadkomma intern kontroll ska administrationen av löpande finansieringsavslut, 

handhavande av aktuell dokumentation – reverser, avtal, borgensförbindelser – bokföring 

av ingångna avtal, överföring av pengar mellan långivare, kommunala företag, 

placeringsinstitut, banker och kommunen handhas av ekonomiavdelningen. 
 

Vidare ska förutom behörig person som genomfört en affär ytterligare en person kontrollera 

att affären är i överensstämmelse med finanspolicyn och riktlinjedokumentet. 
 

Vid finansiella transaktioner ska delegeringar och attesträtter vara upprättade samt 

kontinuerligt vid behov uppdateras. Dessa delegeringar ska registreras och arkiveras hos 

ekonomiavdelningen. Delegeringarna/fullmakterna ska distribueras till aktuella parter med 

behov av dessa. 
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Samtliga finansiella transaktioner ska omedelbart bokföras. Ekonomiavdelningen ska vid 

dessa affärer ansvara för att korrekta redovisningsunderlag upprättas samt att dessa 

transaktioner registreras. 
 

Samtliga handlingar från affärsmotpart ska efter genomförd affär adresseras till 

ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen ska kontrollera att inregistrerade uppgifter i 

redovisningen samt finanssystemet överensstämmer med villkoren på erhållet underlag. 
 

Ekonomiavdelningen svarar också för betalning av räntor och förfallna skulder för 

kommunens lån, för underreverser för förmedlade lån, för all reversförvaring samt för 

betalningsbevakning av utlämnade lån och förmedlade lån till kommunens företag. 

Ekonomiavdelningen svarar också för att reverser och säkerheter återlämnas vid lösen av 

kommunens lån och utlämnade lån. 
 

Assistenten vid internkontrollfunktionen vid ekonomiavdelningen åläggs en 

rapporteringsskyldighet direkt till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt 

kommunens revisorer respektive ordförande i bolagsstyrelsen och bolagets revisorer om 

misstanke om oegentligheter i finansverksamheten skulle uppkomma. 

8.2.2 Rapportering 

I ägarsamrådet behandlas koncernens likviditet, ränteutveckling, förändringar i lånestocken 

och placering av kommande lån liksom riskanalys, köp och försäljning och andra frågor av 

gemensamt intresse för koncernen. 
 

För att ge kommunens ledning kontinuerlig information som rör medelsförvaltningens 

utveckling, ska ett väl fungerande rapportsystem finnas. Kommunens och bolagens 

placerings- och låneportföljers sammansättning samt den finansiella riskexponeringen i 

övrigt ska regelbundet och minst en gång per tertial rapporteras till kommunstyrelsen. 

Rapporteringen ska separat redovisa kommunen och koncernen. Avvikelser från fastlagd 

policy ska snarast rapporteras. Ekonomiavdelningens verksamhet ska löpande granskas av 

externa revisorer. 
 

9 KOMMUNSTYRELSENS KOMPLETTERANDE ANVISNINGAR 
Kommunstyrelsen fastställer detaljerade anvisningar för den löpande verksamheten. 

 

10 ÖVERGÅNGSREGLER 
Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som 

behandlas i denna policy upphävs. 
 

Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande, upplåning, utlåning 

eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan part, förändras ej 

under återstående avtalstid. Beträffande kommunens borgensåtagande för de egna bolagens 

lån fastställer kommunfullmäktige i samband med den årliga omprövningen av 

borgensramen de villkor som ska gälla. 
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Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

Förteckning över företag som i detta sammanhang skall anses ingå i 
kommunkoncernen och därför omfattas av finanspolicyn. 
 

FÖRETAG     ÄGARANDEL 
 
AB ALEBYGGEN    100 % 
SKÅ-DAL 31:3    100% 
ALE UTVECKLING AB   100 % 

 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-01-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 6 Dnr KS.2021.634

Nya VA-verksamhetsområden

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och spillvatten enligt

redovisat område och fastigheter i bilaga 1, 3 och 4.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten samt dagvatten

enligt redovisat område och fastigheter i bilaga 2, 3 och 5.

Sammanfattning

Enligt 6 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en

skyldighet att ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för

människors hälsa och miljö. Kommunen har en skyldighet att ordna

vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och

miljö.

Samhällsbyggnadsnämnden har därför i enlighet med bestämmelserna till

kommunfullmäktige föreslagit att inrätta två nya verksamhetsområden för VA.

Kostnaderna för verksamhetsområdena ska hanteras av VA-kollektivet som en

helhet. I det ena fallet, som avser Rished, har länsstyrelsen förelagt kommunen

att inrätta ett verksamhetsområde genom ett föreläggande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-27

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-09 § 222

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-11-30

Bilaga 1 - Förslag till verksamhetsområde V S, Smedjebacken Alafors

Bilaga 2 - Förslag till verksamhetsområde V S D, Lunnavägen 7A-D och 9 i

Nol

Bilaga 3 - Fastighetsregister Smedjebacken och Brandsbo VO-område 2021

Bilaga 4 - Översiktskarta Smedjebacken, Alafors

Bilaga 5 - Översiktskarta Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.634
Datum: 2021-12-27
Kanslichef Erik Bergman

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

Kommunstyrelsen

Nya VA-verksamhetsområden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta verksamhetsområde för

kommunalt dricksvatten och spillvatten enligt redovisat område och fastigheter i bilagorna 1,

3 samt 4 daterade 2021-11-30.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta verksamhetsområde för

kommunalt dricksvatten, spillvatten samt dagvatten enligt redovisat område och fastigheter i

bilagorna 2, 3 samt 5 daterade 2021-11-30.

Motivering till beslut

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att

ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö.

De nu aktuella områdena omfattas av § 6 i nämnda lag och i det område som avser Rished

finns ett föreläggande från länsstyrelsen.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har i enlighet med § 6 i lagen om allmänna föreslagit

kommunfullmäktige att inrätta två nya verksamhetsområden för VA. Kommunen en

skyldighet att ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och

miljö.

Kostnaderna för verksamhetsområdena ska hanteras av VA-kollektivet som en helhet.

I det ena fallet, som avser Rished, har länsstyrelsen förelagt kommunen att inrätta ett

verksamhetsområde.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-27

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-09 § 222

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-11-30

Bilaga 1 - Förslag till verksamhetsområde V S, Smedjebacken Alafors

Bilaga 2 - Förslag till verksamhetsområde V S D, Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol

Bilaga 3 - Fastighetsregister Smedjebacken och Brandsbo VO-område 2021

Bilaga 4 - Översiktskarta Smedjebacken, Alafors

Bilaga 5 - Översiktskarta Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-12-15 inkommit till kommunstyrelsen med förslag om

att kommunfullmäktige ska besluta att inrätta nya verksamhetsområden för VA.

Enligt 6 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö. Ett
verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. I Ale kommun finns två olika
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. De är områden där vatten och
spillvattentjänster är inrättade samt områden där vatten-, spill- och dagvattentjänster är
inrättade. Dagvattentjänsten delas in i dagvatten fastighet samt dagvatten gata.

Vid framtagande av gränser för verksamhetsområde görs en bedömning utifrån behovet av
vattentjänster enligt gällande lagstiftning. Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på
befintliga anläggningar, natur och miljövärden, närhet till känsliga vattendrag, avstånd mellan
fastigheter och vattenskyddsområde.

Efter föreläggande från Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslås att kommunen beslutar att ta
in området benämnt Smedjebacken (Rished) i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Föreläggandet innebär att området anses vara i behov av allmänna vattentjänster enligt 6 § lag
om allmänna vattentjänster. Förslag till VA-verksamhetsområde framgår av bilaga 1, register
över de ingående fastigheterna framgår i bilaga 3 och översiktskarta framgår av bilaga 4.

I enlighet med detaljplan 344 föreslås att ta in fastigheterna Brandsbo i verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten. Förslag till VA-verksamhetsområde framgår av bilaga 2,
register över de ingående fastigheterna framgår i bilaga 3 och översiktskarta framgår av bilaga
5.
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Ekonomisk bedömning

Av kalkyl redovisad i sektor samhällsbyggnads tjänsteutlåtande framgår att det ena VA-

området har en beräknad täckningsgrad om 114 procent, medan det andra området har en

täckningsgrad på 25 procent, som senare kommer att ökas till cirka cirka 38 procent.

Målsättningen i VA-taxan är att ha en täckningsgrad om 100 procent. Enligt vad som framgår

av lag om allmänna vattentjänster ska kollektivet som helhet svara för kostnaderna för

anläggningen, vilket beräknas ske med de taxedokument som kommunfullmäktige antagit

under 2021.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Remissyttrande

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Sektor samhällsbyggnadsnämnden svarar för att beslutet kommuniceras och genomförs.

Förvaltningens bedömning

Enligt 6 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö. Efter
föreläggande från Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslås därför kommunen att ta in området
benämnt Smedjebacken (Rished) i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Det föreslås även att kommunen tar in fastigheterna Brandsbo i verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten.

Sektor kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 222 Dnr SBN.2021.327

Nya VA-verksamhetsområden

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar

1. Inrätta verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och spillvatten

enligt redovisat område och fastigheter i bilaga 1, 3 samt 4 daterad 2021-

11-30.

2. Inrätta verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten samt

dagvatten enligt redovisat område och fastigheter i bilaga 2, 3 och 5

daterade 2021-11-30.

Sammanfattning

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en

skyldighet att ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för

människors hälsa och miljö. Därmed ska kommunen även bestämma det

verksamhetsområde inom vilken vattentjänsterna behöver ordnas.

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom
vilken Lag om allmänna vattentjänster (2006:412), kommunens ABVA, allmänna
bestämmelser för den allmänna vatten och spillvattenanläggning samt
kommunens VA-taxa gäller.

Ett verksamhetsområde kan omfatta samtliga tre vattentjänster: dricksvatten,
spillvatten samt dagvatten eller endast något utav dem.

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är
följande:

 Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för område i Rished
enligt bilaga 1 och 4.

 Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för område i
Brandsbo enligt bilaga 2 och 5.
Ingående fastigheter enligt fastighetsregister i bilaga 3.

Beslutsunderlag

Reviderad Tjänsteutlåtande, Förslag till nya VA-verksamhetsområden i Rished
och Brandsbo, 2021-11-30

Bil.1 Förslag till verksamhetsområde V S, Smedjebacken Alafors.

Bil.2 Förslag till verksamhetsområde V S D, Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol.

Bil.3 Fastighetsregister Smedjebacken och Brandsbo VO-område 2021

Bil.4 Översiktskarta Smedjbacken, Alafors.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Bil.5 Översiktskarta Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol.

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Delges:

Infraenheten

För kännedom:

Plan- och Bygg
Miljöenheten
VA-driftenheten

13(45)
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2021.327
Datum: 2021-11-30 2021-11-30
VA-handläggare Marie Strandberg

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till nya VA-verksamhetsområden i Rished och Brandsbo

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar

1. Inrätta verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och spillvatten enligt

redovisat område och fastigheter i bilaga 1, 3 samt 4 daterad 2021-11-30.

2. Inrätta verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten samt dagvatten

enligt redovisat område och fastigheter i bilaga 2, 3 och 5 daterade 2021-11-30.

Sammanfattning

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att

ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö.

Därmed ska kommunen även bestämma det verksamhetsområde inom vilken vattentjänsterna

behöver ordnas.

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilken Lag
om allmänna vattentjänster (2006:412), kommunens ABVA, allmänna bestämmelser för den
allmänna vatten och spillvattenanläggning samt kommunens VA-taxa gäller.

Ett verksamhetsområde kan omfatta samtliga tre vattentjänster: dricksvatten, spillvatten samt
dagvatten eller endast något utav dem.

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är följande:

 Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för område i Rished enligt bilaga 1 och
4.

 Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för område i Brandsbo enligt
bilaga 2 och 5.

 Ingående fastigheter enligt fastighetsregister i bilaga 3.

Ken Gunnesson Mattias Mossberg

T.f. Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Teknik
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Beslutsunderlag

 Reviderad Tjänsteutlåtande, Förslag till nya VA-verksamhetsområden i Rished och
Brandsbo, 2021-11-30

 Bil.1 Förslag till verksamhetsområde V S, Smedjebacken Alafors.

 Bil.2 Förslag till verksamhetsområde V S D, Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol.

 Bil.3 Fastighetsregister Smedjebacken och Brandsbo VO-område 2021

 Bil.4 Översiktskarta Smedjbacken, Alafors.

 Bil.5 Översiktskarta Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol.

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Delges:

Infraenheten

För kännedom:

Plan- och Bygg
Miljöenheten
VA-driftenheten

Ärendet

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö. Ett
verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. I Ale kommun finns två olika
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. De är områden där vatten och
spillvattentjänster är inrättade samt områden där vatten-, spill- och dagvattentjänster är
inrättade. Dagvattentjänsten delas in i dagvatten fastighet samt dagvatten gata.

Vid framtagande av gränser för verksamhetsområde görs en bedömning utifrån behovet av
vattentjänster enligt gällande lagstiftning. Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på
befintliga anläggningar, natur och miljövärden, närhet till känsliga vattendrag, avstånd mellan
fastigheter och vattenskyddsområde.

Efter föreläggande från Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslås att kommunen beslutar att ta
in området benämnt Smedjebacken (Rished) i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Föreläggandet innebär att området anses vara i behov av allmänna vattentjänster enligt 6 § lag



3(4)

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

om allmänna vattentjänster. Förslag till VA-verksamhetsområde framgår av bilaga 1, register
över de ingående fastigheterna framgår i bilaga 3 och översiktskarta framgår av bilaga 4.

Infranheten föreslår i enlighet med detaljplan 344 att ta in fastigheterna Brandsbo i
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Förslag till VA-verksamhetsområde
framgår av bilaga 2, register över de ingående fastigheterna framgår i bilaga 3 och
översiktskarta framgår av bilaga 5.

Ekonomisk bedömning

VA-utbyggnadskostnaden bedöms täckas av anläggningsavgifterna enligt Ale kommuns
gällande VA-taxa. Anläggningsavgifterna i kommunens VA-taxa ses över och justeras årligen
med målsättning att ha 100 procent täckningsgrad.

Rished 

Utgifter 4 000 000

Intäkter* 1 000 000

Täckningsgrad 25%

Brandsbo

Utgifter 765 000

Intäkter 870 000

Täckningsgrad 114%

*Ytterligare intäckter för fastigheter inom skafferat område som ej debbiterats anläggningaavgifter beräknas till

ca 550 000 kr.

Invånarperspektiv

Tillgång på rent dricksvatten och godtagbar sanitet är mänskliga rättigheter. Genom en
utbyggnad av kommunalt VA får fler tillgång till vattentjänsterna vilket är nödvändigt för att
möta befolkningsökningen och säkra kommunens långsiktiga VA-försörjning.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Ale kommuns VA-taxa
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ABVA, Ale kommuns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2008

Beslutets genomförande

Beslutat verksamhetsområde bör kommuniceras på hemsidan.

Förvaltningens bedömning

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö.

Efter föreläggande från Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslås därför kommunen att ta in
området benämnt Smedjebacken (Rished) i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Infraenheten föreslår även att kommunen tar in fastigheterna Brandsbo i verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten.
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Fastighetsgränserna i kartan visar inte alltid rätt och de är inte juridiskt gällande. Fastighetsgränserna har kommit till  under en lång tidsepok och är 
framställda med vitt sk ilda metoder. De gränser som syns i kartan har därför stora variationer i  lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel 
på tiotals meter. Enligt gäl lande lag är det gränsmärket på marken som gäller.
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Fastighetsgränserna i kartan visar inte alltid rätt och de är inte juridiskt gällande. Fastighetsgränserna har kommit till  under en lång tidsepok och är 
framställda med vitt sk ilda metoder. De gränser som syns i kartan har därför stora variationer i  lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel 
på tiotals meter. Enligt gäl lande lag är det gränsmärket på marken som gäller.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-01-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 7 Dnr KS.2021.627

Ändring av föreskrifter om avfallshantering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta

Föreskrifter om avfallshantering. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument

”Föreskrifter om avfallshantering” antagen av kommunfullmäktige i beslut

KF § 99, 2015-06-15.

Sammanfattning

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för

hantering av avfall inom kommunen och en avfallsplan. Renhållningenheten

har under hösten 2020 arbetat fram ett förslag till Föreskrifter om

avfallshantering där samtliga enheter inom samhällsbyggnad har varit delaktiga

i utformningen. Föreskrifterna har ställts ut digitalt där kommuninvånare och

verksamheter inom Ale kommun fått möjlighet att ge sina synpunkter på

förslaget. Inga synpunkter som berör just föreslagna föreskrifter har inkommit

från allmänheten. Ärendet har även remitterats till nämnderna men inkomna

remissvar har inte föranlett någon förändring av förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 223, 2021-12-09

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Föreskrifter om avfallshantering med föreslagna förändringar

Föreskrifter om avfallshantering (förslag)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Miljöstrateg
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.627
Datum: 2021-12-16
Kommunsekreterare Afram Shiba
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Kommunstyrelsen

Ändring av föreskrifter om avfallshantering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Föreskrifter om

avfallshantering. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument ”Föreskrifter om

avfallshantering” antagen av kommunfullmäktige KF § 99, 2015-06-15

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för hantering av

avfall inom kommunen och en avfallsplan. Renhållningenheten har under hösten 2020 arbetat

fram ett förslag till Föreskrifter om avfallshantering där samtliga enheter inom

samhällsbyggnad har varit delaktiga i utformningen. Föreskrifterna har ställts ut digitalt där

kommuninvånare och verksamheter inom Ale kommun fått möjlighet att ge sina synpunkter

på förslaget. Inga synpunkter som berör just föreslagna föreskrifter har inkommit från

allmänheten. Ärendet har även remitterats till nämnderna men inkomna remissvar har inte

föranlett någon förändring av förslaget.

Ändringarna som föreslås handlar i huvudsak om följande:

· Förtydliganden i vissa fall om vilka krav som ställs och hur kraven kan uppfyllas samt

förtydliganden om vissa förfaranden.

· Justeringar av språkliga, lagtekniska och statistiska skäl. Här kan även inbegripas en

tillkommen illustration i nuvarande bilaga 3 för att visa hur avfallsutrymmen och

hämtplats ska vara utformade.

· Miljö- och renhållningsenheten adresseras istället för sektor samhällsbyggnad i stort

för att korta ner kontaktvägen vid anmälan, ansökan och annan kontakt med

myndigheten.

· Nu gällande bilaga 1 frigörs från föreskrifterna och görs till en egen Storteringsguide

där ändringar beslutas av samhällsbyggnadsnämnden för att lättare kunna göra

ändringar vid ändrad lagstiftning och nya myndighetsbeslut.
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Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 223, 2021-12-09

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Föreskrifter om avfallshantering med föreslagna förändringar

Föreskrifter om avfallshantering (förslag)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Miljöstrateg
Författningssamling
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Ärendet

Enligt miljöbalkens bestämmelser ska det i en kommun finnas en renhållningsordning som

består av föreskrifter för hantering av avfall och en avfallsplan. Avfallsplanen ska ses över var

femte år. Nuvarande föreskrifter om avfallshantering antogs av kommunfullmäktige KF § 99,

2015-06-15 och skulle därför ha uppdaterats 2020. Sektor samhällsbyggnad valde dock att

avvakta uppdateringen för att invänta antagandet av den nya avfallsplanen som togs fram av

GR och som antogs av kommunfullmäktige i beslut KF § 193, 2020-11-09.

De föreslagna föreskrifterna har varit ute på remiss bland kommunens förvaltningar och

föreskrifterna har även varit digitalt utställda för kommuninvånarna att ta del av förslaget

under fyra veckor från 2021-04-15 till 2021-05-13. Inga synpunkter som berörde just

föreskrifterna hade inkommit under perioden. Samråd har genomförts med nuvarande

entreprenörer för insamling av hushållsavfall och bortforsling av slam. Samråd har även

genomförts efter det att föreskrifterna uppdaterats när synpunkter inkommit för att säkerställa

att alla aspekter beaktades och att få med samtliga av samhällsbyggnadsprocessens

intressenter.

Sektor kommunstyrelsen har identifierat att förslagna ändringarna handlar om följande:

· Förtydliganden i vissa fall om vilka krav som ställs och hur kraven kan uppfyllas samt

förtydliganden om vissa förfaranden.

· Justeringar av språkliga, lagtekniska och statistiska skäl. Här kan även inbegripas en

tillkommen illustration i nuvarande bilaga 3 för att visa hur avfallsutrymmen och

hämtplats ska vara utformade.

· Miljö- och renhållningsenheten adresseras istället för sektor samhällsbyggnad i stort

för att korta ner kontaktvägen vid anmälan, ansökan och annan kontakt med

myndigheten.

· Nu gällande bilaga 1 frigörs från föreskrifterna och görs till en egen Storteringsguide

där ändringar beslutas av samhällsbyggnadsnämnden för att lättare kunna göra

ändringar vid ändrad lagstiftning och nya myndighetsbeslut.

Sektor samhällsbyggnad har sammanställt en lista på vilka större förändringar som föreslås.

För att ta del av sammanställning hänvisas till sektor samhällsbyggnads tjänsteutlåtande.

Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än sektor samhällsbyggnads

bedömning.
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Ekonomisk bedömning

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

kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än att utfallet av de ändringar som föreslås

bedöms inrymmas i ordinarie verksamhet.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Remissyttrande

Förslaget har remitterats till övriga nämnder där remissvar inkommit från kommunstyrelsen

och socialnämnden. Samråd har även skett med allmänheten för invånare och

verksamhetsutövare genom digital utställning, enligt 15 kap. 43-54 §§ miljöbalken. Sektor

samhällsbyggnad har inte bedömt att remissvaren och det som inkom vid samrådet har

föranlett något behov av att ändra föreskrifterna än det som var det ursprungliga förslaget.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Vid antagande publiceras föreskrifterna i kommunens författningssamling som finns

tillgänglig på kommunens hemsida. Renhållningsenheten kommer även att publicera

information på hemsidan och informera i Alekuriren när föreskrifterna antas av

kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning

Föreskrifter för avfallshantering är ett viktigt och för kommuninvånarna samt

verksamhetsutövarna bindande dokument där det är av vikt att det är väl berett. Föreslagna

ändringar handlar om att förtydliga de krav som ställs på allmänheten vad gäller

avfallshantering och innebär också mindre justeringar som inte påverkar vad som redan

utifrån beskrivna krav.
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Förtydliganden som görs är till fördel för kommuninvånare och verksamhetsutövare som

lättare kan förstå de krav som ställs och hur de uppfylls. Övriga justeringar som görs handlar

om att uppdatera språket och se till att hänvisningar görs till korrekt och gällande lagstiftning.

Sektor kommunstyrelsen gör därför ingen annan bedömning än den bedömning som

samhällsbyggnadsnämnden har gjort.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 223 Dnr SBN.2020.310

Föreskrifter om avfallshantering - uppdatering

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
Föreskrifter om avfallshantering. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument
”Föreskrifter om avfallshantering” antagen 2015-04-16 SBN § 56.

Sammanfattning

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för
hantering av avfall inom kommunen och en avfallsplan.

Renhållningen har under hösten 2020 arbetat fram ett förslag till Föreskrifter
om avfallshantering där samtliga enheter inom samhällsbyggnad har varit
delaktiga genom samråd och möjlighet att yttra sig.

Föreskrifterna ställdes ut digitalt under perioden 2021-04-05 till 2021-05-13
för att ge allmänheten och övriga verksamheter utanför samhällsbyggnad
möjlighet att yttra sig.

Ett ärende har kommit in vilket handlade om ett klagomål och därför inte
påverkar föreskrifterna.

20210824 skickades remiss ut till övriga nämnder. Renhållningen har fått två
remissvar som inte påverkar föreskrifternas utförande.

I de nya föreskrifterna har anpassning till nya förordningar, författningar och
riktlinjer gällande avfallshantering och arbetsmiljö gjorts där de större
förändringarna är:

 Begreppet hushållsavfall har ersatts med kommunalt avfall

 Hemkompost och hämtningsintervall meddelas skriftligt till
Renhållningsenheten i stället för anmälan.

 Möjlighet att anmäla kompostering på annat omhändertagande sätt än i
isolerad skadedjurssäker behållare.

 Vid uppehåll av hämtning ska skriftlig ansökan lämnas till
Renhållningsenheten senast sex veckor före den avsedda
uppehållsperioden. Grundavgiften i abonnemanget uttas alltid.

 Säckhämtning för restavfall är inte längre ett insamlingssystem då
kärlhämtning är infört sedan 2019.

 Vid slamtömning får uppställningsplats för hämtningsfordon och
anläggningens
tömningspunkt inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl
föreligger.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 Förtydligande av regler kring döda sällskapsdjur, fettavskiljare,
fosforfällor och avfallsutrymmen.

 Bilaga 1 som tjänar som vägledning för kommunens sortering av olika
avfallsslag har tagits bort som bilaga och föreslås vara ett friliggande
dokument kallat Sorteringsguide för olika avfallsslag i Ale kommun.
Denna guide är en sammanfattning av den lagstiftning och de
myndighetsbeslut som finns gällande hur olika avfallsslag ska sorteras.
Beslut om förändring och antagande av guiden föreslås tas av
samhällsbyggnadsnämnden vid ändrad lagstiftning eller nya
myndighetsbeslut.

 Bilaga 2 har kompletterats med hur ett avfallutrymme ska vara utformat
och nya bilaga 1 med krav för kranbilstömning enligt Avfalls Sveriges
Handbok.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 1, 2021-04-26

Föreskrifter om avfallshantering med föreslagna förändringar 20210712, 2021-08-

10

Föreskrifter om avfallshantering 20210712, 2021-08-10

Remiss avfallsföreskrifter, 2021-11-16

Beslutet skickas till

För vidare hantering:
Miljöstrateg

15(45)



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6)

Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2020.310
Datum: 2021-12-03
Miljöstrateg Kristina Jansson

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Föreskrifter om
avfallshantering. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument ”Föreskrifter om
avfallshantering” antagen 2015-04-16 SBN § 56.

Sammanfattning

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för hantering av
avfall inom kommunen och en avfallsplan.

Renhållningen har under hösten 2020 arbetat fram ett förslag till Föreskrifter om
avfallshantering där samtliga enheter inom samhällsbyggnad har varit delaktiga genom
samråd och möjlighet att yttra sig.

Föreskrifterna ställdes ut digitalt under perioden 2021-04-05 till 2021-05-13 för att ge
allmänheten och övriga verksamheter utanför samhällsbyggnad möjlighet att yttra sig.

Ett ärende har kommit in vilket handlade om ett klagomål och därför inte påverkar
föreskrifterna.

20210824 skickades remiss ut till övriga nämnder. Renhållningen har fått två remissvar som
inte påverkar föreskrifternas utförande.

I de nya föreskrifterna har anpassning till nya förordningar, författningar och riktlinjer
gällande avfallshantering och arbetsmiljö gjorts där de större förändringarna är:

 Begreppet hushållsavfall har ersatts med kommunalt avfall

 Hemkompost och hämtningsintervall meddelas skriftligt till Renhållningsenheten i
stället för anmälan.

 Möjlighet att anmäla kompostering på annat omhändertagande sätt än i isolerad
skadedjurssäker behållare.
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 Vid uppehåll av hämtning ska skriftlig ansökan lämnas till Renhållningsenheten senast
sex veckor före den avsedda uppehållsperioden. Grundavgiften i abonnemanget uttas
alltid.

 Säckhämtning för restavfall är inte längre ett insamlingssystem då kärlhämtning är
infört sedan 2019.

 Vid slamtömning får uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggningens
tömningspunkt inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.

 Förtydligande av regler kring döda sällskapsdjur, fettavskiljare, fosforfällor och
avfallsutrymmen.

 Bilaga 1 som tjänar som vägledning för kommunens sortering av olika avfallsslag har
tagits bort som bilaga och föreslås vara ett friliggande dokument kallat
Sorteringsguide för olika avfallsslag i Ale kommun. Denna guide är en
sammanfattning av den lagstiftning och de myndighetsbeslut som finns gällande hur
olika avfallsslag ska sorteras. Beslut om förändring och antagande av guiden föreslås
tas av samhällsbyggnadsnämnden vid ändrad lagstiftning eller nya myndighetsbeslut.

 Bilaga 2 har kompletterats med hur ett avfallutrymme ska vara utformat och nya
bilaga 1 med krav för kranbilstömning enligt Avfalls Sveriges Handbok.

Ken Gunnesson Mattias Mossberg

Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 1, 2021-04-26

Föreskrifter om avfallshantering med föreslagna förändringar 20210712, 2021-08-10

Förskrifter om avfallshantering 20210712, 2021-08-10

Remiss avfallsföreskrifter, 2021-11-16
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Miljöstrateg Kristina Jansson, kristina.jansson@ale.se

Ärendet

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för
hantering av avfall inom kommunen och en avfallsplan. Föreskrifterna ska uppdateras vart
femte år. Nuvarande Föreskrifter om avfallshantering antogs av KF 2015-04-16 SBN §56 och
skulle därför uppdaterats 2020. Ny avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet -
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” antogs 2020-11-09 KF § 193. Uppdatering av
föreskrifter valdes därför att göras efter det att nya avfallsplan var antagen.

Avfallsföreskrifterna ska beslutas av kommunfullmäktige efter utställning och samråd. Efter
utställning ska föreskrifterna åter till samhällsbyggnadsnämnden för beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att anta de nya föreskrifterna.

Samtliga enheter på sektor samhällsbyggnad samt nuvarande entreprenörer för insamling av
hushållsavfall och bortforsling av slam blev inbjudna till samråd för att säkerställa att
samtliga aspekter gällande uppdateringar beaktades samt för att få med hela
samhållsbyggnadsprocessens intressenter. Uppdatering av föreskrifter gjordes där efter och
nya samråd med enheter och entreprenörer gjordes för att säkerställa att föreskrifterna
uppdaterades riktigt.

Informationsärende hölls 2020-01-21 SBN § 17 för samhällsbyggnadsnämnden där väsentliga
förändringar informerades om samt beslut togs om utställning. Föreskrifterna har ställts ut till
allmänheten digitalt under fyra veckor 2021-04-15 till 2021-05-13. Ett yttrande inkom vilket
inte berörde innehållet i föreskrifterna utan ett klagomål gällande placering av kunds kärl.

De större förändringarna vilka föreslås är:

 Definitionen av hushållsavfall har ändrats till kommunalt avfall. Detta har gjorts för
att vara i linje med definitionen som används för statistiska ändamål av Eurostat och
OECD. Den nya definitionen är genomförd i svensk rätt genom ändringen i 15 kap. 3
§ miljöbalken (prop. 2019/20:156). Författningsändringen trädde i kraft den 1 augusti
2020.

 Hemkompostering och hämtningsintervall meddelas skriftligt till
Renhållningsenheten, i stället för anmälan eller ansökan görs till
samhällsbyggnadsnämnden, för att underlätta för medborgarna. För månadshämtning
och kvartalshämtning är krav på att minsta kärlstorleken 140 liter endast kan väljas.

 Möjlighet att anmäla kompostering på annat omhändertagande sätt än i isolerad
skadedjurssäker behållare på så sätt får medborgaren möjlighet att tex få egenbyggda
komposter eller tex Bokashi godkända.
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 Vid uppehåll av hämtning ska skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållningsenheten
senast sex veckor före den avsedda uppehållsperioden. Grundavgiften i abonnemanget
uttas alltid.

 Döda små sällskapsdjur som hundar, katter och andra små sällskapsdjur är tillåtet att
gräva ner på den egna fastigheten om det kan ske utan att olägenhet för människors
hälsa eller miljön uppstår. Tidigare behövdes tillstånd från
Samhällsbyggnadsnämnden.

 Fettavskiljare behöver tömmas minst 4 gånger per år, tidigare så ofta som erfordras för
att upprätthålla en god funktion.

 Fettavskiljare ska placeras i separat utrymme med god ventilation. Tömning får inte
ske genom utrymmen där livsmedel förbereds eller förvaras.

 Användning av avfall från fosforfällor eller urin som jordförbättringsmedel i eget eller
närboendes jordbruk kan medges efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden.

 Då nytt insamlingssystem infördes under 2018-2019 togs säckhanteringen bort och
föreskrifterna har därför uppdaterats enligt gällande insamlingssystem som finns i
kommunen.

 I avfallsutrymmen mäts avståndet från avfallsutrymmets mittpunkt till angöringsplats
för hämtningsfordon.

 Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggning
tömningspunkt får inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.

 Bilaga 1 som tjänar som vägledning för kommunens sortering av olika avfallsslag har
tagits bort som bilaga och föreslås vara ett friliggande dokument kallat
Sorteringsguide för olika avfallsslag i Ale kommun. Denna guide är en
sammanfattning av den lagstiftning och de myndighetsbeslut som finns gällande hur
olika avfallsslag ska sorteras. Beslut om förändring och antagande av guiden föreslås
tas av samhällsbyggnadsnämnden vid ändrad lagstiftning eller nya myndighetsbeslut.
Detta för att kunna hålla guiderna uppdaterad efter gällande regelverk.

 I bilaga 2 har avfallsutrymmet kompletterats med en bild på hur avfallsutrymmet bör
se ut enligt Avfall Sveriges rekommendationer. Här visas avstånd mellan kärl, hur
avbärarlist ska sitta, att dörr ska vara utformad med uppställningsanordning och
skyddsplåt på insidan samt kärlens placering i utrymmet. I nya bilaga 1 förtydligas
hur hämtställen för kranbil ska utformas.

Ekonomisk bedömning

Området har inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Invånarperspektiv

Att möjliggöra för invånarna att vara en del av det hållbara samhället genom att underlätta
och främja de översta stegen i avfallstrappan så som återvinning, återanvändning och
avfallsminimering. Att hushålla med jungfruligt material och återbruka och återvinna
maximalt påverkar våra invånares framtida möjlighet att leva väl. Skapa ett tydligt dokument
för både invånare, verksamheter, företagare, entreprenörer och renhållare att förhålla sig till.

Hållbarhetsperspektivet

Renhållningens mål är att möjliggöra för invånarna att vara en del av det hållbara samhället
genom att underlätta och främja de översta stegen i avfallstrappan så som återvinning,
återanvändning och avfallsminimering.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

De lagar och förordningar som står till grund för avfallsföreskrifter är 15 kap. 38,39 och 41§§
miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1,2 och 3 §§ avfallsförordningen (2020:614)

Avfallsföreskrifterna ska beslutas av kommunfullmäktige efter utställning och samråd enligt
15 kap. 43 45 §§ [12-15 §§] MB.

Vid mindre ändringar i avfallsföreskrifterna behöver förslaget inte ställas ut, om ändringen
berör endast ett mindre antal fastighetsinnehavare eller ändringen annars är av begränsad
omfattning, 15 kap. 44 § 2 st. (även språklig justering) [15 §] MB.

Kommunen ska ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning i minst fyra
veckor. Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens
början, 42 § (lagändringen 2 augusti 2016, SFS 2016:782). Informationen ska innehålla
uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till
vem som synpunkter ska lämnas (42 §).

Remissyttrande

I samrådsprocessen gavs alla enheter från samhällsbyggnad och entreprenörer möjlighet att
lämna yttranden både skriftligt och muntligt.

Vid den digitala utställningen av föreskrifter om avfallshantering gavs invånarna och
verksamhetsutövare samt övriga nämnder i Ale kommun möjlighet att under fyra veckor
lämna remissyttranden och samråda gällande föreskrifterna. Utställningen informerades om
via Ale.se och i Alekuriren. Remissyttranden mejlades till renhallning@ale.se

Remiss gick 2021-08-24 direkt ut till övriga nämnder. 2021-11-12 anlände två remissvar från
Kommunstyrelsen och Socialnämnden.

Från Kommunstyrelsen K.S 2021.402. Kommunstyrelsen anser att utifrån Kommunstyrelsens
ansvarsområde för övergripande energi och klimat att förslaget till avfallsföreskrifter bidrar
till att nå uppsatta mål på området.

mailto:renhallning@ale.se
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Från Socialnämnden S.N 2021.218. Sektor socialtjänst påpekar att vid förhyrning av lokaler
behöver krav ställas på avfallsutrymmen så föreskrifternas mål kan nås. I Föreskrifternas
bilaga 2 beskrivs frågan i detalj, alltså hur avfallsutrymmen ska vara utformade och därför
bedöms inte remissvaret tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

Renhållningen kommer att informera om att de nya Föreskrifterna om avfallshantering är
antagna på www.ale.se och i Alekuriren.

Förvaltningens bedömning

Föreskrifter om avfallshantering är ett av kommunens styrdokument som används av såväl
invånare, kommunens verksamheter och övriga verksamhetsutövare i Ale kommun. Att ha ett
styrdokument som är uppdaterat efter gällande lagstiftning och förordningar är viktigt.
Förvaltningen föreslår därför att Föreskrifter om avfallshantering antas så Ale kommun har ett
styrdokument uppdaterat efter gällande avfallsplan (Göteborgsregionen minskar avfallet -
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030), lagar och förordningar.
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1 Kommunal renhållningsordning 

Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 

kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Ale kommuns renhållningsordning. Enligt 15 

kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och de 

föreskrifter som kommunen har meddela med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. 

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 

åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Inledande bestämmelser 
Bemyndigande 

1§ Med stöd av 15 kap. 38,39 och 41§§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1,2 och 3 §§  

avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 

avfallshantering i Ale kommun. 

 

Gällande lagar och förordningar 

1 §. Ale kommuns Renhållningsordning innehåller föreskrifter om avfallshantering och 

avfallsplan. För kommunens renhållningsansvar och avfallshantering gäller: 

• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), 

• Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom 
förning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om 
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209), batterier 
(2008:834), returpapper (1994:1205), producentansvar för förpackningar 
(2006:1273) med flera 

• Andra författningar, såsom lag (1980:424) och förordning (1980:789) om åtgärder 
mot förorening från fartyg, smittskyddslag (2004:168), arbetsmiljölagen (1977:1160) 
samt till arbetsmiljölagen tillhörande föreskrifter. 

• Samt övriga författningar så som LOU, PBL, trafiksäkerhetslagen  
Som underlag till föreskrifter om avfallshantering har förutom gällande lagstiftning även  

A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen, A2020, och den kommunspecifika avfallsplanen 

använts. 

Definitioner Termer och begrepp 

2 §. Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med den betydelse som anges 

här. Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som anges i 

15 kap. Miljöbalken. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som anges nedan: 

 

Med avfall under kommunalt ansvar menas detsamma som 15 kap. miljöbalken, det vill säga 

(1) kommunalt avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor 

som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och 
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filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 

personekvivalenter, om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten 

som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och 

jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig 

verksamhet. 

 

Punkt a-i definierar kategorier av avfall under kommunalt ansvar. 

a. Med matavfall menas allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer vid 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande som 
skulle kunna, eller ha kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under 
kommunalt ansvar. 

b. Med restavfall menas avfall som förbränns. Det är det avfall som återstår när 
matavfall, förpackningar, returpapper, el avfall, grov avfall, farligt avfall och annat 
avfall som omfattas av producentavfall sorterats ut. 

c. Med osorterat avfall menas matavfall och restavfall blandat. 
d. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in 
säck, kärl eller underjordbehållare. 

e. Med bygg och rivningsavfall under kommunalt avfall menas avfall från byggande, 
rivning, och anläggningsarbeten som inte görs i yrkesmässig verksamhet.  

f. Farligt avfall är ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en 
* i bilaga 4 till avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper 
som gör att avfall ska anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som 

har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen. 
g. Med trädgårdsavfall menas sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt 

brukande av trädgård vid bostadshus 
h. Med konsumentelavfall menas detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning. Till konsumentelavfall räknas uttjänta produkter 
som normalt har använts i hushållet. 

i. Med avloppsavfall menas avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 
avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om 
anläggningen endast används för antingen hushållsspillvatten eller spillvatten som till 
sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, samt även latrin från 
torrtoaletter och jämförliga lösningar. 

 

• Med grovavfall avses den del av hushållsavfallet som inte ryms i eller av andra skäl 
inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. 

• Restavfall utgörs av den del av hushållsavfallet som blir kvar efter källsortering av 
farligt avfall, producentansvarsmaterial och matavfall. 

• Matavfall är matberedningsavfall, överbliven mat och gammal mat från hushåll och 
verksamheter. 

• Med avfallsbehållare avses säck, kärl eller container för hushållsavfall. Med avfallsbehållare 
avses inte behållare och brunnar för slam och spillvatten. 
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• Med kompostbehållare avses behållare som är konstruerad för kompostering av 
komposterbar del av hushållsavfallet. 

• Med producentansvar menas att producenterna enligt lag har insamlings- och 
behandlingsansvar för avfallet som deras produkter ger upphov till. Exempel på avfall 
som omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter, batterier 
och läkemedel. 

• Angöringsplats är den plats där renhållningsfordonet kan parkeras trafiksäkert. 

• Med återvinningsstation, ÅVS, avses mindre obemannad anläggning för insamling av 
producentansvarsmaterial (förpackningar och tidningar) samt småbatterier och textil. 

• Med miljöstation avses bemannad anläggning för mottagning av hushållens farliga 
avfall. 

• Med återvinningscentral, ÅVC, avses större bemannad anläggning för mottagning och 
sortering av grovavfall. 

• Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 

• Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten. 

 

3 §. Avfallshanteringen i kommunen utförs av Renhållningsenheten på verksamhet Teknik 

eller den eller de som kommunen bestämmer kallad Renhållaren.  

4 §. Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4 - 6 §§ Miljöbalken om 

renhållningstaxa, föreskrifter om att avgift skall betalas för den hantering av avfallet, som 

utförs genom Renhållarens försorg samt för avfallsförebyggande åtgärder 

5 §. Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. 

Tillsynen över avfallshanteringen enligt 1 § i dessa Renhållningsföreskrifter görs av den som 

Samhällsbyggnadsnämnden utser. 

6 §. Målsättningen för Ale kommun är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i 

enlighet med EU:s avfallshierarki d.v.s. med följande prioritering: 

1. Förebyggande 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning t.ex. energiåtervinning 
5. Deponering 

 

Vidare är målsättningen att leva upp till de 6 övergripande mål med dess respektive 

detaljerade mål i Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 

2030 vilka är Förbyggande, Återanvändning, Insamling och återvinning, Fysisk planering, 

Användarfokus och Nedskräpning. 

Ale kommuns målsättning är också att Renhållarens personal inte ska utsättas för risk att 

drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö går alltid före 

abonnentens bekvämlighet. Detta medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen och 

tillhörande föreskrifter och anvisningar ska efterföljas.  
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Tillämpningsområden 

7 §. Kommunens renhållningsansvar:  

a) Bortforsling och slutligt omhändertagande av kommunalt avfall och grovavfall från 
hushåll i enlighet med miljöbalken (1998:808) och dess följdförfattningar se 1 § i 
dessa föreskrifter. 

b) Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn ska genom kommunens 
försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra 
skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lag om åtgärder mot 
förorening från fartyg (1980:424) eller enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av avfallsförordningen (2020:614). 

c) Avfall innehållande matavfall från fartyg i internationell trafik ska behandlas genom 
avfallsförbränning eller annan godkänd behandling i enlighet med direktiv 
1999/31/EG. 

d) Kommunens renhållningsansvar omfattar även hamnar för fritidsbåtar. Innehavare av 
hamn ska lämna uppgift till kommunen om behovet av avfallshantering. 

e) Föreskrifter om avfallshantering ska beaktas i alla skeden av samhällsprocessen.  
 

Informationsskyldighet  

8 §. Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som 

bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler och föreskrifter för avfallshantering 

samt att verka för att dessa efterlevs.  

9 § Renhållaren informerar hushållen om insamlingssystem som är tillgängligt i kommunen. 

för förpackningar och tidningar samt för avfall från elektriska och elektroniska produkter och 

annat som omfattas av producentansvaret. 

Anmälningsskyldighet  

10 § Då fastighet övergår till annan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, ska den 

tillträdande fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, omedelbart efter tillträde, 

anmäla ändringen till Renhållaren och om dispens föreligger till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Det åligger även den som avflyttar från fastighet att anmäla detta till Renhållaren och 

Samhällsbyggnadsnämnden om dispens funnits.  

2. Kommunalt avfall Hushållsavfall och därmed 

jämförligt avfall 

Sortering av kommunalt avfall hushållsavfall 

11 §. Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som 

anges i 12-16 §§ samt sådana avfallsslag som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter. enligt 

miljöbalkens 15 kap samt gällande lagstiftning och myndighetsbeslut. 
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Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 

människors hälsa och miljön inte uppstår. 

Grovavfall 

12 §. Grovavfall från hushåll hanteras enligt bilaga 1. § 11  

Avfall med producentansvar 

13 §. Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets avfall 

med producentansvar så att det kan omhändertas enligt bilaga 1. § 11.  Vid beslut om 

utvidgning av producentansvaret ska även detta avfall sorteras ut separat och lämnas till 

plats som producenten anvisar. 

Farligt avfall 

14 §. Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets farliga 

avfall och hålla detta skilt från annat avfall. enligt bilaga 1. Det farliga avfallet ska om möjligt 

lämnas i originalförpackningar eller annars täta förpackningar med innehållsmärkning. Olika 

oljor, kemikalier eller liknande får inte blandas. Farligt avfall lämnas på 

återvinningscentralen. 

Döda sällskapsdjur 

15 §.  Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser eller till 

Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Avlämning på Renovas anläggning sker enligt 

anläggningens anvisningar. Den som lämnar emballaget betalar avgift direkt till 

behandlingsanläggningen.  

Döda sällskapsdjur, förutom hästdjur, får också grävas ner enligt 23 § Jordbruksverkets 

föreskrifter (2010:59). Nedgrävning får emellertid enbart ske på egen mark och om det kan 

ske utan olägenhet och utan att risk för smittspridning och/eller förorening uppstår. Innan 

nedgrävning bör samråd ske med Samhällsbyggnadsnämnden. Platsen för nedgrävning ska i 

förväg godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Döda små sällskapsdjur som hundar, katter och andra små sällskapsdjur är tillåtet att gräva 

ner på den egna fastigheten om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller 

miljön uppstår.  

Döda hästdjur är tillåtet att gräva ner på den egna fastigheten om en lämplig plats som 

uppfyller kommunens anvisningar bedöms finnas. Innan nedgrävning ska Miljöenheten 

kontaktas för bedömning av om föreslagen plats är lämplig. Miljöenhetens anvisningar ska 

följas vid nedgrävning.    

Riskavfall 

16 §.  Riskavfall bestående av stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och 

hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1. Riskavfallet ska förvaras i speciella 

behållare som privatpersoner hämtar på apoteken. Apoteken tar sedan emot riskavfallet 

under förutsättning att det är paketerat i rätt emballage. 



 

 6 

Skyldighet att lämna avfall 

17 §. Hushålls Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till Renhållaren i för 

ändamålet avsedd behållare för fastigheten, om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i 

bilaga 1 till dessa föreskrifter. Avfall som innefattas av producentansvaret ska lämnas i 

producenternas eller kommunens insamlingssystem för producentansvar. 

Förutsättningar för eget omhändertagande 

18 §. Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i isolerad skadedjurssäker behållare 

på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Anmälan eller 

ansökan ska göras enligt § 36. 

18 § Eget omhändertagande av matavfall ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Anmälan eller ansökan ska göras enligt § 35. 

19 §. Kompostering av trädgårdsavfall och motsvarande får ske utan särskilt medgivande. 

Komposteringen ska utföras så att olägenhet för omgivningen inte uppstår. 

Hushållens avfall, förutom torrt trädgårdsavfall, får ej brännas genom eget 

omhändertagande. Torrt trädgårdsavfall härrörande från den egna tomten, som inte kan 

utnyttjas för kompostering, får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet för 

omgivningen uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot 

eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan 

författning samt brandriskvarning måste beaktas. 

 

Hushållens avfall, förutom torrt trädgårdsavfall, får inte brännas. Torrt trädgårdsavfall från 

den egna fastigheten, som inte kan utnyttjas för kompostering, får endast eldas om det kan 

ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Föreskrifter om förbud mot 

eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan 

författning samt brandriskvarning måste beaktas.  

Hämtningsområde 

20 §. Ale kommun indelas i två typer av hämtningsområden: 

a) områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse 

b) områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse.  

Hämtningsintervaller 

21 § Hämtningsintervall för hushålls kommunalt avfall 

a) För brännbart restavfall och matavfall från en och tvåbostadshushåll samt fritidshus sker 
ordinarie hämtning varannan vecka för helårsabonnenter med kärl. och varje vecka för 
helårsabonnenter med säck. Fritidshus kan även erhålla så kallad sommarhämtning då 
sker hämtning vid 13 hämtningstillfällen varannan vecka under perioden april till 
september.   
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b) För brännbart restavfall från flerfamiljshus, livsmedelslokaler, skolor, äldreboenden och 
verksamheter med fler än 10 enskilda brukare samt övriga verksamheter med stora 
avfallsmängder sker hämtning varje vecka eller med tätare frekvens om behov finns. 
Renhållningsenheten Samhällsbyggnadsnämnden får ge närmare anvisningar och besluta 
om skötsel- och tömningsintervall om särskilda skäl föreligger. 

c) För matavfall från flerfamiljshus, livsmedelslokaler, skolor, storkök, äldreboenden och 
andra verksamheter sker ordinarie hämtning varje vecka. Renhållaren 
Samhällsbyggnadsnämnden får ge närmare anvisningar och besluta om skötsel- och 
tömningsintervall om särskilda skäl föreligger. 

d) För grovavfall från hushåll, se bilaga 1. 
e) Tömning av slamavskiljare, slutna tankar, och minireningsverk sker enligt tillståndsbeslut 

från Samhällsbyggnadsnämnden eller minst en gång per år enligt särskild hämtningsplan. 
Renhållaren avgör lämplig tidpunkt. Tömning av slutna tankar sker efter behov genom 
budning. Kommunen ställer sig positiv till att medverka till att en kretsloppsanpassning 
av toalettsystem genomförs. Dispens kan sökas enligt 40 §. 

f) Fettavskiljare töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion dock minst 
4 gånger per år. VA huvudmannen äger rätt att i det enskilda fallet fastställa 
tömningsfrekvens med hänsyn till belastningen i förhållandet till avskiljarens volym. 

g) Fosforfällor töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion dock minst 
en gång vartannat år. Verksamhet miljö äger rätt att i det enskilda fallet fastställa 
tömningsfrekvens med hänsyn till belastningen i förhållande till avskiljarens volym. 
Dispens kan sökas enligt 41 §. 

 

22 § Hämtningsintervall för brännbart restavfall från villahushåll vid kompostering, annan av 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering, matavfallsinsamling samt övrig källsortering  

a) Hämtning varannan vecka medges för de villahushåll vilka idag har hämtning av 
brännbart restavfall i säck förutsätt att allt matavfall komposteras i isolerad 
skadedjurssäker behållare. Anmälan görs till Renhållaren. Samtliga säckar i 
kommunen kommer under 2015 ersättas med kärl.  

b) Hämtning var 4:e vecka medges för de villahushåll vilka har hämtning av brännbart 
restavfall i 140 l kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen 
anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare 
alternativt annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full 
källsortering av hushållsavfallet enligt förordningarna om producentansvar 
genomförs. Önskemål om hämtning var 4:e vecka meddelas skriftligt till Renhållaren. 
Anmälan görs till Renhållaren.  

c) Hämtning var 3:e månad medges för de villahushåll vilka har hämtning av brännbart 
restavfall i 140 l kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen 
anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare 
alternativt annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full 
källsortering enligt förordningarna om producentansvar genomförs. Dessutom ska 
den sökande visa på ett godtagbart sätt att ej mer avfall uppkommer på fastigheten 
än att hämtning var 3:e månad är tillräckligt för att garantera full säkerhet för 
människors hälsa och miljön. Önskemål om hämtning kvartalsvis meddelas skriftligt 
till Renhållaren. 



 

 8 

Uppehåll i hämtning 

23 § Uppehåll i hämtning av avfall vid permanentbostad kan medges fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare i de fall fastigheten inte kommer att utnyttjas under en 
sammanhängande tid om minst 6 månader.  
 
Uppehåll i hämtning av avfall vid verksamheter eller flerbostadshus kan efter ansökan medges 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under 

en sammanhängande period om minst 6 månader.  

 

Uppehåll i hämtning tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan efter ansökan medges om 

fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. 

Krav för godkännande av uppehåll är att anläggningen töms innan.  

 

Skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållningsenheten senast sex veckor före den avsedda 

uppehållsperioden. Grundavgiften i abonnemanget uttas alltid.  

 

Skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållningsenheten senast sex veckor före den avsedda 

uppehållsperioden. 

 

 

Emballering av avfall 

24 §. I avfallsbehållare och avfallsutrymme får endast läggas sådant avfall för vilket 

behållaren och utrymmet är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, 

arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Påsar och paket ska vara väl 

förslutna, så att avfall inte sprids. Dammande avfall ska vara väl inneslutet i tät förpackning.  

Avfall som innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande, stickande eller 

dammande hämtas ej. Avfallet som inte är väl och säkert förpackat hämtas ej. Avfallet ska av 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare packas om till nästa ordinarie 

hämtningstillfälle. 

I sopnedkast och behållare med nedkast får inte släppas ned föremål av sådan tyngd, storlek eller 

beskaffenhet att arbetsmiljöproblem, skada eller annan olägenhet kan uppstå.  

Avfallsutrymmen, hämtplats, avfallsbehållare, hämtningsvägar m.m. 

25 §. Renhållningsenheten meddelar föreskrifter om avfallsbehållare, storlek, typ och 

placering. Kommunen har rätt att märka behållare med särskild id-märkning samt adress. 

Avfallsbehållare för uppsamling av avfall ska vara uppställd så att hämtning underlättas och 

arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter och arbetsmiljöverkets riktlinjer efterföljs. 

Markytan ska vara plan och hårdgjord samt kanter får ej förekomma.  
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Avstånd mellan avfallsutrymme eller behållarplats och angöringsplats för hämtningsfordon 

får ej överstiga 21 m på befintliga hämtningsställen. I avfallsutrymmen mäts avståndet från 

avfallsutrymmets mittpunkt till angöringsplats för hämtningsfordon. 

 Vid förändring eller nybyggnation ska det eftersträvas att avstånd mellan avfallsutrymme 

eller hämtplats och angöringsplats för hämtningsfordon minimeras.  

För enbostadshus gäller dessutom att behållaren ska vara belägen så nära angörningsplatsen 

för renhållningsfordon som möjligt. Vid förändring eller nybyggnation får behållaren vara 

placerad max 5 meter in på tomtmark.  

Gemensamhetsanläggningar ska alltid prioriteras om inte särskilda skäl föreligger.  

Avfallsbehållaren ska vara lättåtkomlig och placerad så att handtaget lätt kan nås. Kärlen ska 

ej behövas vridas vid hämtning. 

Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att transportväg fram 

till avfallsbehållarens hämtningsplats hålls i gott framkomligt skick. Transportvägen ska röjas 

från snö och hållas halkfri genom sandning eller flisning. Renhållningsarbetaren avgör om 

transportvägen är i framkomligt skick vid tömningstillfället. Det får ej förekomma gropar och 

hålor i transportvägen med en diameter större än 10 cm eller utskjutande eller uppstickande 

föremål. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad 

och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, se bilaga 2 1. 

Egna avfallsbehållare tex underjordsbehållare ska vara utformad så att tömning kan ske med 

Renhållarens tömningsfordon och godkännas av renhållningsenheten samt uppfylla krav 

enligt bilaga 1. För att få egna avfallsbehållare godkända krävs utsortering av matavfall. 

Övriga behållare ägs av kommunen.  

Renhållaren ska ha tillträde till avfallsutrymmen. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid 

begäran om hämtning lämnas till renhållaren utan kostnad. Ändringar ska utan uppmaning 

meddelas Renhållaren. 

Ytterligare anvisningar gällande avfallsutrymmens beskaffenhet och uppställning av 

avfallsbehållare på hämtningsdagen finns i bilaga 3 2. 

Ordinarie hämtningstid är vardagar mellan 06:00 och 21:00. Tillfälligt ändrad hämtningstid meddelas i 

lokalpress samt kommunens hemsida. 

Om villkor enligt denna paragraf ej kan uppfyllas eller brist på mark finns kan 

underjordsbehållare byggas efter konsultation och godkännande av Renhållaren.  

Fyllnadsgrad och vikt 

26 §. Avfallsbehållare får ej överfyllas utan locket ska vara väl förslutet Avfallsbehållare får inte fyllas 

mer än att den lätt kan tillslutas. Vikten får ej överskrida arbetsmiljöverkets rekommendationer vilken 

utgår från dragmotstånd, angivet i Newton, vid igång rullning av avfallsbehållare.  

I bilaga 4 3 ges rekommenderade maxvikter vilka fastighetsägare och fastighetsinnehavare ska 

förhålla sig till. Vikterna utgår från att marken är plan och hårdgjord samt att avfallsbehållaren är i 

gott skick.  
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När Renhållningsarbetaren rapporterar om tung avfallsbehållare kommer Renhållaren vid tvist att 

mäta dragmotstånd. med särskilt verktyg. Denna mätning är gällande vid bedömning om godkänd 

vikt på avfallsbehållaren.  

Behållare som är överfull eller för tung hämtas inte. Avfallet ska omfördelas av fastighetsinnehavare 

eller nyttjanderättshavare till nästa ordinarie hämtningstillfälle. 

Ansvar för anskaffande, underhåll och rengöring av avfallsbehållare och 

avfallsutrymme 

27 §. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, anordnande, installation, underhåll 

och rengöring av inom fastigheten installerade anordningar för avfallshantering.  

Beträffande anordningar avsedda för avfallshantering gäller följande: 

• De ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för att 
förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

• De ska utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och 
risken för olycksfall minimeras. 

• De ska vara lättåtkomliga för uppställning och skiftning av förekommande behållartyper. 

• De ska medge hantering med den utrustning som används av renhållaren enligt kommunens 
renhållningssystem.  

• Utrymme för avfallsbehållare, återvinningsmaterial och grovavfall Alla utrymmen för 
avfall ägs och underhålls av fastighetsinnehavaren.  

 

• Avfallsbehållare och avfallsutrymme för hushållsavfall ska rengöras vid behov genom 
fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavare försorg. 

• Avfallsbehållare som ägs av kommunen tillhandahålls genom Renhållningsenheten. 
Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållaren.  

• Säckhållare och Underjordsbehållare anskaffas, installeras och underhålls av 
fastighetsinnehavaren. 

Enskilda avloppsanläggningar  

28 § För anläggningar gäller följande:  
 
a) Slamavskiljare, fettavskiljare, minireningsverk, slutna tankar, toalettbodar och fosforfällor 
ska vara lättillgängliga för tömning.  

b) Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid 
tömning. Högsta tillåtna vikt på lock och manlucka är 15 kg enligt arbetsmiljöverkets 
rekommendationer vid enmansarbete. Om lock eller brunn öppnas genom att det dras åt 
sidan får locket högst väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger. 

c) Det ska klart framgå vilken eller vilka anläggningar som tillhör respektive fastighet. Vid 
behov skall anläggningarna särskilt märkas.  

d) Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll samt ska 
tillhandahålla tydliga tömningsinstruktioner. Anläggningen ska vara väl utmärkt så att den 
enkelt kan hittas. 
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e) Anläggningarna ska vara anordnade så att tömning kan ske med Renhållarens 
tömningsutrustning.  

f) Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggning tömningspunkt får 
inte överstiga 20 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Det får ej heller överskrida 6 
höjdmeter mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggning.  

g) För fettavskiljare gäller att avstånd och höjdskillnad mellan avskiljare och hämtnings-
fordonets uppställningsplats inte får vara större än att tömning lätt kan ske.  

Fettavskiljare ska placeras i separat utrymme med god ventilation. Tömning får inte ske 
genom utrymmen där livsmedel förbereds eller förvaras. 

h) Skötsel och tömning av fettavskiljare ska utföras enligt riktlinjer från huvudmannen för 
avloppsnätet. Avskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning och anordnade så att tömning 
kan ske med normal tömningsutrustning.  

i) För minireningsverk gäller att en instruktion ska finnas väl synlig för 
slamsugningsentreprenören, om hur och var verket ska slamsugas. Avskiljaren töms ej om 
instruktioner inte finns tillgängligt. 

j) Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vid behov återfylla slamavskiljare, fettavskiljare och 
minireningsverk med vatten direkt efter tömning.  

k) Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att 
hämtning med kranbil kan utföras. Fri höjd ska vara minst 7 meter över kranfordon och 
samma fria höjd mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfällan eller anvisad 
upphämtningsplats. Avstånd mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfällan eller 
anvisad upphämtningsplats får inte överstiga 10 meter. Om inte avståndet uppfylls ansvarar 
fastighetsägaren för att flytta filtermaterialet till anvisad upphämtningsplats. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens funktionalitet genom skötsel och 
underhåll. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att nytt återfyllning av filtermaterial tillförs 
fosforfällan efter varje tömning om återfyllnad ej kan utföras av kranbil. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att material finns för återfyllnad av fosforfälla.  
Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning 
med kranbil kan utföras, se bilaga 1. Om inte avståndet uppfylls enligt bilaga 1 ansvarar 
fastighetsägaren för att flytta filtermaterialet till anvisad upphämtningsplats. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens funktionalitet genom skötsel och 
underhåll. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att nytt filtermaterial tillförs fosforfällan efter 
varje tömning om återfyllnad ej kan utföras av kranbil. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
att material finns för återfyllnad av fosforfälla.  
 

3. Annat avfall än hushållkommunalt avfall 

Uppgiftsskyldighet   

29 §. Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 

kommunalthushållsavfall och därmed jämförligt avfall, ska på anmodan av kommunen lämna 

de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 

underlag för kommunens renhållningsordning. 
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30 §. Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 

vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av kommunen lämna de 

uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 

behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

4. Avfallsplan 

31 §. Uppgifter om avfallet inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska 

avfallets mängd och farlighet framgår av Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan 

för tretton kommuner till 2030.A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen samt den 

tillhörande kommunspecifika bilagan.  

4 5. Dispenser och avvikelser från föreskrifterna om 

avfallshantering 

Allmänt  

32 31§. Anmälan om annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall på den egna 

fastigheten än det som omnämns i kapitel 2 ställs till Samhällsbyggnadsnämnden och 

handläggs i enlighet med gällande delegationsordning och anvisningar i dessa föreskrifter.  

Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering gällande 

bestämmelser om hushållsavfall prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan och 

ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en 

redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för 

olägenhet för människors hälsa och miljön. Anmälan och ansökan ska lämnas minst sex 

veckor innan avsedd ändring.  

Dispenser medges i enlighet med nu gällande föreskrifter. Ändras föreskrifterna kan 

dispensen upphöra att gälla. Dispenser är personliga och om en fastighet byter ägare 

förfaller dispensen. 

33 32§ Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt 

kommunala avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter 

ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden, om det föreligger synnerliga skäl, befrias från 

skyldigheten att lämna avfall till kommunen. Denna dispens tidsbegränsas till högst 2 år och 

grundavgift för debiteras alltid 

32 §. Anmälan om annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall på den egna 

fastigheten än det som omnämns i kapitel 2 handläggs av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering gällande 

bestämmelser om hushållsavfall prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan och 

ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en 

redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för 
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olägenhet för människors hälsa och miljön. Anmälan och ansökan ska lämnas minst sex 

veckor innan avsedd ändring.  

Dispenser medges i enlighet med nu gällande föreskrifter. Ändras föreskrifterna kan dispensen 

upphöra att gälla. 

33 §. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt 

hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter 

ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden, om det föreligger synnerliga skäl, befrias från 

skyldigheten att lämna avfall till kommunen. Denna dispens tidsbegränsas till högst 2 år. 

Gemensam avfallsbehållare 

34 33§. För bestämmelser om gemensam avfallsbehållare indelas Ale kommun i två typer av 

områden enligt § 20. 

För områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller: 

Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller 

utnyttjar fastigheter som kan anses ligga intill varandra (samlade) dock högst ca 100 m 

mellan fastighetsgränserna. 

För områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller:  

Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller 

utnyttjar fastigheter som ligger på gångavstånd från varandra (ca 200 meter). 

Vad beträffar gemensam behållare gäller för övrigt: 

• Önskas gemensam behållare ska detta meddelas skriftligt till Renhållaren. 

• Avfallsmängden får inte bli större än som ryms i den behållare som anvisas av 
Renhållningsenheten. 

 

Avsaknad av väg 

35 34 § För fastigheter som saknar farbar väg som uppfyller kraven i bilaga 3 1 är 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skyldig att ordna annan upphämtningsplats 

för avfallsbehållare eller förpackat filtermaterial från fosforfälla vilken uppfyller kraven. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om plats, vilken är anvisad av Renhållaren, där 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall lämna sitt avfall.  

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare transporterar själv sitt avfall till 

upphämtningsplatsen. 

 

Kompostering och annan hantering av matavfall 

36 35§ Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i isolerad skadedjurssäker behållare 
på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. All hantering av 
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matavfall på den egna fastigheten ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår. 
- Kompostering i isolerad skadedjurssäker behållare meddelas skriftligt Renhållningsenheten.  

- Villafastigheter som gränsar till varandra kan ha gemensam kompostbehållare på den enes 
fastighet. Den andre fastighetsägaren har rätt att föra sitt komposterbara avfall till 
grannfastigheten efter skriftligt meddelande inkommit till Renhållningsenheten.  

- Fler än två villafastigheter som ligger samlade/intill varandra har möjlighet till sam-
kompostering efter skriftlig meddelande mottagits av Renhållningsenheten.  

- Flerbostadshus har möjlighet till samkompostering vilket ska meddelas skriftligt till 
Renhållaren. 
- Annat omhändertagande av matavfall anmäls till Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljöenheten. 

Kompostering av latrin 

37 § Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att 

kompostera latrin på den egna fastigheten. Ansökan om omhändertagande av latrin i egen 

kompostanläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen och hanteringen 

av avfallet.  

 

Omhändertagande av latrin, slam, urin, eller fekalier eller andra fraktioner från 

enskilda avloppsanläggningar  

37 36§ Latrin, slam eller andra fraktioner från avloppsanläggningar eller torra 

toalettlösningar får tas om hand på den egna fastigheten efter ansökan till 

Samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen 

och hanteringen av avfallet.  

38 37§ Användning av avfall från fosforfällor eller urin som jordförbättringsmedel i eget eller 

närboendes jordbruk kan medges efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden.   

39 38§. Avtal om bortforsling och slutligt omhändertagande av slam och andra fraktioner 

som härrör från andra hushåll än den egna träffas med kommunen. Lämpligheten eller 

tillåtligheten av denna verksamhet prövas av Samhällsbyggnadsnämnden.  

40 39§. Dispens från kravet på årlig slamtömning kan lämnas av Samhällsbyggnadsnämnden 
om särskilda skäl föreligger. 
41 40 §. Dispens från kravet på tömning vartannat år av fosforfällor kan lämnas av 
Samhällsbyggnadsnämnden.   
  

 

 

Återkallelse 

42 41§. Medgivande om dispens från föreskrifterna om avfallshantering enligt kapitel 5 kan 

återkallas om 
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• förhållandena ändras så att de förutsättningar som gällde när undantaget medgavs inte 
längre föreligger,  

• fastighetsinnehavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet, 

• hanteringen inte sker efter i medgivandet angivna villkor eller om hanteringen visar sig 
orsaka olägenhet ur hälso-, miljö- eller nedskräpningssynpunkt. 

 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den XX-XX- 2021 15 juni 2015 då renhållningsordning för Ale 

kommun från 2000 2015 upphör att gälla.  

 

Dessa föreskrifter gäller vid all nybyggnation och vid förändring på befintliga hämtställen. 

Gällande övriga hämtställen så ska genom diskussion och samråd med fastighetsägare 

lösningar hittas vilka uppfyller kraven i dessa föreskrifter.  
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Bilaga 1 Sorteringsinstruktioner läggs utanför föreskrifterna i nytt dokument Sorteringsguide 

för olika avfallsslag i Ale kommun 

Sorteringsinstruktioner 

Denna bilaga tjänar som vägledning för kommunens sortering av olika avfallsslag. Mer 

detaljerade sorteringsföreskrifter återfinns i bilagor till avfallsplanen.  

Hushållsavfall Kommunalt avfall 

Begreppet hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll eller avfall som är 

jämförligt med avfall från hushåll och som uppkommer där människor vistas, till exempel 

personalmatsalar, restauranger etc. Hushållsavfallet ska sorteras och de olika materialen ska 

hållas skilda från varandra enligt nedan. 

Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Matavfall 

 

Ska sorteras ut av de 

som valt abonnemang 

med hämtning av  

matavfall eller 

hemkompostering. 

Matrester, råa och 

tillagade. Frukt- och 

grönsaksrester, kött, 

fisk, ägg, bröd, 

kaffesump, tepåsar, 

hushållspapper, 

snittblommor. 

Matavfallet läggs i 

separat behållare eller 

komposteras på den 

egna fastigheten. 

För kompostering av 

matavfall på den egna 

fastigheten krävs en 

godkänd kompost-

behållare som är 

isolerad och 

skadedjurssäker. 

Kompostering av 

matavfall skall alltid 

anmälas till 

kommunen.  

Matfett Matfetter och frityroljor. Lämnas på 

återvinningscentralen. 

Förvaras i behållare med 

tätslutande lock. 

Mindre mängder 

matfett kan lämnas i 

behållaren för 

matavfall. 

Brännbart 

Restavfall 

Brännbart avfall som 

kvarstår när farligt 

avfall, matavfall, 

förpackningar, 

returpapper och annat 

avfall som omfattas av 

producentansvar, har 

sorterats ut. Till 

exempel blöjor, 

dammsugarpåsar, 

fimpar, snus, kuvert, 

plastartiklar som inte är 

förpackningar, textilier 

med mera. 

Lämnas i kommunens 

angiven separat 

behållare. Avfallet ska 

emballeras i förslutna 

påsar eller paket. 

Hushåll som inte valt 

abonnemang för 

matavfall eller 

hemkompostering ska 

lägga matavfallet i 

behållare för 

brännbart restavfall. 

  



 

 17 

Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Ej Obrännbart 

restavfall 

Avfall som blir kvar efter 

källsortering. Till 

exempel glas som inte 

är förpackningar, 

keramik och porslin, 

husgeråd av metall med 

mera. 

Lämnas på 

återvinningscentralen. 

Avfallet ska sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

 

Grovavfall Skrymmande 

hushållsavfall som 

trasiga möbler, mattor, 

cyklar, gräsklippare med 

mera. 

Lämnas på 

återvinningscentralen. 

 

Det finns även möjlighet 

att hyra container för 

grovavfall från hushåll. 

 

Avfallet ska sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Brännbart grovavfall, 

enstaka kollin som 

väger mindre än 15 

kg, kan hämtas 

samtidigt med 

brännbart restavfall 

genom beställning. 

Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, gräs, 

mossa med mera.  

Lämnas på 

återvinningscentralen. 

Det finns även möjlighet 

att hyra container för 

trädgårdsavfall från 

hushåll. 

Ris och grenar ska vara 

mindre än 2 cm i 

diameter. 

 

Avfallet ska sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Trädgårdsavfall får 

komposteras på den 

egna fastigheten. 

 

Ingen anmälan om 

kompostering 

behövs. 

Förpackningar 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt gällande 

förordning om 

producentansvar för 

förpackningar 

(2006:1273)(2018:1462). 

Tomma förpackningar 

av papper, plast, metall 

och glas. 

Lämnas på återvinnings-

stationerna eller 

återvinningscentralen. 

 

I många 

bostadsområden finns 

även fastighetsnära 

insamling. 

Går även att beställa 

tjänst av renhållaren 

 

Förpackningar ska sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

förpackningar. 

(Förordning 2006:208  
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Tidningar 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt gällande 

förordning om 

producentansvar för 

returpapper 

(1994:1205)(2018:1463) 

Tidningar, tidskrifter, 

reklam och kataloger. 

Lämnas på återvinnings-

stationerna eller 

återvinningscentralen. 

 

I många 

bostadsområden finns 

även fastighetsnära 

insamling. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

returpapper. 

(Förordning 1994:1205) 

 

Elektriska och 

elektroniska 

produkter 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt avfalls-

förordning 

(2011:927).(2020:614) 

Alla produkter som går 

på elektricitet eller 

batteri. Till exempel 

telefoner, TV, datorer, 

kylskåp, hushålls-

apparater, batteridrivna 

leksaker med mera. 

Lämnas på 

återvinningscentralen. 

 

Här lämnas även 

produkter med 

inbyggda batterier. 

 

Avfallet ska sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

elektriska och 

elektroniska 

produkter. 

(Förordning 

2005:209)(2014:1075) 
 

Vissa produkter klassas även 

som farligt avfall. 
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Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Ljuskällor 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt avfalls-

förordning (2011:927). 

(2020:614) 

Glödlampor, 

halogenlampor, LED-

lampor, 

lågenergilampor och 

lysrör. 

Lämnas på 

återvinningscentralen 

eller i Samlaren.  

Ljuskällor ingår i 

producentansvaret 

för glödlampor och 

vissa belysnings-

armaturer. 

(Förordning 2000:208) 
 

Vissa produkter klassas även 

som farligt avfall. 

Småbatterier 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt avfalls-

förordning (2011:927). 

(2020:614) 

Alla sorters batterier 

som väger upp till 3 kg. 

Lämnas i batteriholkar 

på 

återvinningsstationerna, 

återvinnings-centralen 

eller i Samlaren.  

 

 

Ingår i producent-

ansvaret för 

batterier. 

(Förordning 2008:834) 
 

Batterier klassas även som 

farligt avfall. 

 

Produkter med inbyggda 

batterier hanteras som 

elektriska och elektroniska 

produkter. 

Bilbatterier 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt avfalls-

förordning (2011:927). 

2020:614) 

Blybatterier som väger 

mer än 3 kg. 

Lämnas på återvinnings-

centralens miljöstation 

för farligt avfall. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

batterier. 

(Förordning 2008:834) 
 

Batterier klassas även som 

farligt avfall. 

Däck Fordonsdäck. Bil- och motorcykeldäck 

(även däck med fälg) 

kan lämnas på 

återvinningscentralen. 

Däck lämnas i 

producenternas 

insamlingssystem. 

 

Ingår i producent-

ansvaret för däck. 

(Förordning 1994:1236) 

Annat avfall som 

omfattas av 

producentansvar 

 Lämnas i 

producenternas 

insamlingssystem. 
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Farligt avfall 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt 

avfallsförordning 

(2020:614)11:927). 

Färg, lösningsmedel, 

lim, drivmedel, 

bekämpningsmedel, 

sprayburkar, syror, 

alkalier, olja, smörjfett, 

fotokemikalier, 

kvicksilver etc. 

Lämnas på återvinnings-

centralens miljöstation 

för farligt avfall.  

Farligt avfall ska 

alltid lämnas i 

originalemballage 

eller annat helt 

emballage som 

märkts med innehåll. 

Slipers Slipers Lämnas på 

återvinningscentral 

Utöver 5st debiteras 

en avgift. 

Tryckimpregnerat Tryckimpregnerat virke Lämnas på 

återvinningscentralen 

 

Läkemedel Kasserade läkemedel.  Lämnas på apoteken. 

 

 

Läkemedel ingår i 

producentansvaret 

för läkemedel. 

(Förordning 2009:1031) 

 

 

Sprutor och 

kanyler 

Förbrukade sprutor och 

kanyler samt annat 

riskavfall. 

Lämnas på apoteken. 

 

Ska alltid läggas i 

specialbehållare som 

tillhandahålls av 

apoteken. 

 

Döda 

sällskapsdjur 

Döda sällskapsdjur 

förutom hästdjur. 

Lämnas till veterinär, 

djurbegravningsplats 

eller till förbränning i 

Renovas specialugn. 

Får även grävas ner 

på egen mark, se § 

15. 

Jordbruksverkets föreskrifter 
(2010:59) SJVFS 2006:84 

slag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar: 
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Annat avfall än hushållsavfall kommunalt avfall 

Avfall från industri och annan verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall 

kommunalt avfall ska på grund av återanvändnings- och återvinningsskäl samt hälso- och 

miljöskäl sorteras och hållas skilt enligt nedan. Avfall får inte komprimeras före sortering. 

 

Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Livsmedelsavfall Rester från livsmedels-

tillverkning. Kasserade 

livsmedel som frukt, 

grönsaker, kött, fisk, ägg, 

bröd och spannmål. 

Livsmedelsavfall läggs i 

separat behållare och 

hämtas av godkänd 

transportör. 

Livsmedelsavfall bör 

ska källsorteras och 

utnyttjas för rötning 

till biogas. 

Matfett  Matfetter och frityroljor Hämtas av entreprenör 

med tillstånd att hantera 

och återvinna fett. 

Matfett och frityrolja 

ska får inte hällas ut i 

avloppet. 

Brännbart 

verksamhetsavfa

ll 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall 

kommunalt avfall och 

annat avfall enligt 

avfallsförordning 

(2011:927).(2020:614) 

Brännbart avfall som 

kvarstår när farligt avfall, 

förpackningar, mat- och 

livsmedelsavfall, 

returpapper och annat 

avfall som omfattas av 

producentansvar, har 

sorterats ut. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

 

Ej Obrännbart 

verksamhetsavfa

ll 

Till exempel glas och 

metall som inte är 

förpackningar, keramik 

och porslin med mera. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

 

Bygg- och 

rivningsavfall 

Trä, gips, isolering, 

dörrar, fönster, tegel, 

takpannor, betong, 

asfalt, jord- och 

schaktmassor med mera. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen av 

Rivningslov och/eller 

rivningsanmälan krävs 

i normala fall. 
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företag som har ÅVC-

kort. 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Park- och 

trädgårdsavfall 

Ris, grenar, löv, gräs, 

mossa, fallfrukt med 

mera. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Ris och grenar ska vara 

mindre än 2 cm i 

diameter. 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 
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Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Förpackningar 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt gällande 

förordning om 

producentansvar för 

förpackningar 

(2006:1273).(2018:1462) 

Tomma förpackningar av 

papper, plast, metall och 

glas. 

Lämnas i producenternas 

insamlingssystem.  

 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

förpackningar. 

Tidningar 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt gällande 

förordning om 

producentansvar för 

returpapper 

(1994:1205).(2018:1463) 

Tidningar, tidskrifter, 

reklam och kataloger. 

Lämnas i producenternas 

insamlingssystem.  

 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

returpapper. 

 

Kontorspapper Kontorspapper. Lämnas i producenternas 

insamlingssystem.  

 

 

Ingår i ett frivilligt 

åtagande som liknar 

producentansvaret. 

Elektriska och 

elektroniska 

produkter 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt 

avfallsförordning 

(2011:927) 

.(2014:1075) 

Alla produkter som går 

på elektricitet eller 

batteri.  

Till exempel datorer, 

telefoner, kopiatorer, TV, 

uppladdningsbara 

apparater, vitvaror, 

kylskåp och kyldiskar 

med mera. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Kan även lämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Ingår i producent-

ansvaret för elektriska 

och elektroniska 

produkter. 

 

Vissa produkter klassas även 

som farligt avfall. 

Ljuskällor 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt 

avfallsförordning 

(2011:927). (2014:1075) 

Glödlampor, 

halogenlampor, LED-

lampor, lågenergilampor 

och lysrör med mera. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Ljuskällor ingår i 

producentansvaret för 

glödlampor och vissa 

belysningsarmaturer. 

 

Vissa produkter klassas även 

som farligt avfall. 

Småbatterier 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt 

avfallsförordning 

(2011:927). (2008:834) 

Alla sorters batterier som 

väger upp till 3 kg.  

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Ingår i producent-

ansvaret för batterier. 

Batterier klassas även som 

farligt avfall. 

Produkter med inbyggda 

batterier hanteras som 

elektriska och elektroniska 

produkter. 
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Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Däck Fordonsdäck Däck lämnas i 

producenternas 

insamlingssystem. 

 

Mindre mängder bil- och 

motorcykeldäck (även 

däck med fälg) kan 

ämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Ingår i producent-

ansvaret för däck. 

Lantbruksplast Ensilagefilm, plastsäckar 

och odlingsfolie. 

Lämnas i producenternas 

insamlingssystem.  

 

 

Ingår i ett frivilligt 

åtagande som liknar 

producentansvaret. 

Insamlingen 

organiseras av 

SvepRetur och riktar 

sig till lantbrukare, 

odlare och hästägare 

med flera. 

Annat avfall som 

omfattas av 

producentansvar 

 Lämnas i producenternas 

insamlingssystem. 
 

Farligt avfall 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt 

avfallsförordning 

(2011:927)(2020:614). 

Färg, lösningsmedel, lim, 

drivmedel, 

bekämpningsmedel, 

sprayburkar, syror, 

alkalier, olja, smörjfett, 

fotokemikalier, 

kvicksilver, slipers, 

tryckimpregnerat med 

mera. 

Avfallet hämtas av 

transportör med tillstånd 

att transportera farligt 

avfall. 

Egen transport av 

mindre mängder 

farligt avfall får endast 

ske efter anmälan till 

länsstyrelsen. 

Riskavfall Smittförande/stickande/ 

skärande avfall som 

uppkommer inom 

sjukvården, hos 

veterinärer, 

akupunktörer, tatuerare 

med flera. 

Avfallet hämtas av 

transportör med tillstånd 

att transportera farligt 

avfall. 

Egen transport av 

mindre mängder 

farligt avfall får endast 

ske efter anmälan till 

länsstyrelsen. 
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Djurkadaver och 

annat animaliskt 

avfall 

Döda djur, 

slaktbiprodukter och 

andra animaliska 

biprodukter. 

Lämnas till mottagare 

som har särskilt tillstånd 

att hantera animaliska 

biprodukter. 

Ska hanteras enligt 

Jordbruksverkets 

föreskrifter (SJVFS 

2011:21) SJVFS 

2006:84 

Gödsel från 

djurhållning 

Gödsel från häst, svin, 

ko, get etc 

Fastighetsinnehavaren 

och djurhållaren 

ansvarar för att gödsel 

bortskaffas och i 

möjligaste mån återförs 

till jordbruksmark eller 

används som 

jordförbättringsmedel. 
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Bilaga 2 1 

Krav på vägar för hämtningsfordon 

För att garantera att hämtning blir utförd enligt abonnemang ska vägarna minst uppfylla 

nedanstående minimistandard: 

• Körbanans bredd ska vara minst 3,5 meter, se skiss nedan. 

• Det ska finnas möjlighet för hämtningsfordonet att vända vid vändplan eller i 
korsning, se skiss nedan. Backning längre än en billängd 8-10msträckor får inte 
förekomma av trafiksäkerhetsskäl. 

• Då väghållaren bestämmer förbud för tung trafik t.ex. vid tjällossning ska skriftlig och 
tidsbestämd dispens skickas till Renhållaren.   

• Hålor i körbanan får ej vara större än 10 cm i diameter. 

• Utskjutande eller uppstickande föremål som t ex stenar och stubbar får inte 
förekomma på körbanan. 

• Vägen ska ha fri höjd på 4,7 meter. Trädgrenar och dylikt ska rensas bort, se skiss 
nedan. 

• Undantag är där vägen i övrigt är godtagbar och annan lösning inte är acceptabel. 
Renhållarens bedömning gäller. 

• Vid längre extremväder vintertid då körbanan inte uppfyller här angivna krav har 
Renhållaren rätt att anvisa kunder till tillfälliga gemensamhetsanläggningar under 
perioden 1 december- 31 mars. 

• Renhållningsfordon ska inte köra på gång- och cykelvägar. 

 

*Gäller mötesfri väg med P-förbud 
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När hämtning sker med kranbil vid tömning av tex bottentömmande avfallsbehållare, 

fosforfällor eller storsäck gäller följande: 

• Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga 6 m eller 
understiga 2 m. Observera att kranar kan ha olika räckvidd (exempelvis 2–6 meter), 
därför ska kommunens avfallsorganisation kontaktas för beslut om avstånd. 

• Det ska vara en fri höjd om 10 meter. 

• Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade bilar förekommer mellan 
hämtningsfordonet och behållarna. 

• Lyft ska inte ske över vägar eller cykelbanor. I de fall det är oundvikligt ska gångvägen 
spärras av vid tömning. 

• Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara jämn. Om lutning inte kan 
undvikas ska lutningen normalt sett max vara 7 % för att säkerställa att fordonet inte 
kan börja glida på stödbenen. 

• Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska vara max ±2 meter. 

• På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 
meter från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering. 

• Uppställningsplatsen bör vara minst 15 meter lång. 
 
För bottentömmande behållare gäller även 
 

• Behållarna ska placeras så att snöröjning kan ske. I de fall behållarna är helt under 
jord ska hela behållarens yta ovan jord snöröjas innan tömning. 

• Behållarnas placering ska stämmas av med ledningsägaren för att minska risken för 
att ledningar grävs sönder vid etablering. 

• Behållarna ska utformas så att barn inte riskerar att skada sig. Exempelvis bör det 
finnas lås på inkasten. 

• Behållare för matavfall ska inte överstiga 1000 liter.  

• Behållare bör anläggas så att vatteninträngning minimeras och vara placerad så att 
ytvattenavrinning möjliggörs. Om lakvatten ansamlas under behållare 
rekommenderas att dessa rengörs/saneras vid behov. Rengöring är särskilt viktigt för 
behållare med matavfallsinsamling. 
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Bilaga 3 2 

Krav Anvisningar för avfallsutrymmen och hämtplats för avfallsbehållare 

på hämtningsdagen 

 

• Avfallsutrymmen ska rymma erforderligt antal avfallsbehållare och ska vara beläget i 
marknivå. Avståndet mellan varje kärl ska minst vara 6cm. 

• I avfallsutrymmet rekommenderas uttag för vatten och golvbrunn. 

• En avbärarlist bör finnas 0,95-1,25 m från golvet.  

• Vad gäller nya avfallsutrymmen ska kontakt tas med Renhållningsenheten under 
planeringsskedet. Se nedan bild för hur utrymmet ska vara utformat. 

• Behållare får ej blockera varandra och får ej heller låsas fast i staket träd eller 
liknande. 

• Dörrar eller grindar till avfallsbehållare som förvaras i sopskåp, soprum eller 
motsvarande ska vara lätta att öppna och ha ett dagmått på minst 1,2 x 2 meter.   
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• Avfallsutrymmet ska vara beläget så nära angöringsplats för hämtningsfordon som 
möjligt. Avståndet får inte överskrida 21 meter på befintliga hämtställen. Vid 
förändring eller nybyggnation ska det eftersträvas att avstånd mellan avfallsutrymme 
eller hämtplats och angöringsplats för hämtningsfordon minimeras 

• För enbostadshus gäller att avfallsbehållaren ska vara belägen så nära 
angörningsplatsen för renhållningsfordon som möjligt. Vid förändring eller 
nybyggnation får behållaren vara placerad max 5 meter in på tomtmark. 

• Dragvägar, inom och utanför avfallsutrymmet ska vara hårdgjorda och bör vara 1,2 
meter breda och kravet är minst 1 meter.  Vintertid ska dragvägen snöröjas och 
sandas i hela bredden. 

• Marken får endast ha en mindre lutning, se bilaga 4 

• Inga trösklar, trappor eller andra hinder ska finnas längs dragvägen för 
avfallsbehållaren.  

• Avfallsbehållaren ska på hämtningsdagen vara så placerat att handtaget är lätt 
åtkomligt utan att behållaren ej behöver vridas.  

• Containrar ska vara placerade minst 6 meter från byggnader. 



 

 31 

• För att hämtning med säkerhet ska ske ska avfallsbehållaren ställas ut senast kl. 
06:00 på hämtplatsen på hämtningsdagen. 
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Bilaga 4 3 

Ändrad lagstiftning och myndighetsbeslut kan leda till ändringar i denna bilaga utan särskilt 

beslut i kommunfullmäktige. 

Rekommenderade maxvikter för avfallsbehållare 

 

Skjut- och dragmotståndet vid hantering av kärl får maximalt uppgå till 300 N (ca 30 kg) 

vid igångsättning och 200 N (ca 20 kg) vid rullning. Säck får maximalt väga 15 kg. 

 

Det är alltid Renhållarens bedömning om lämplig vikt för avfallsbehållaren efter vägning som 

gäller. 

 

Behållarstorlek Rekommenderade 

maxvikter per enstaka 

behållare 

Förutsättningar 

Kärl 130-240 liter 50 kg 
Lutning max 1:7 

Kärl 370-400 liter 80 kg 

Kärl 600-700 liter 130 kg Lutning max 1:12 

Säck 160 liter 15 kg   

 
 

 

 



 

 

Föreskrifter om avfallshantering 
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Kommunal renhållningsordning 
Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 
kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Ale kommuns renhållningsordning. Enligt 15 
kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 
§. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

1. Inledande bestämmelser 
 

Bemyndigande 
 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41§§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1, 2 och 3 §§  
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Ale kommun. 
 

Definitioner  
 
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med den betydelse som anges 
här 
 

1. Med avfall under kommunalt ansvar menas detsamma som 15 kap. miljöbalken, det vill säga 
(1) kommunalt avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som 
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och filter-
material från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 person-
ekvivalenter, om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som 
till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och 
jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig 
verksamhet. 

 
Punkt a-i definierar kategorier av avfall under kommunalt ansvar. 
a) Med matavfall menas allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer vid 

livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande som 
skulle kunna, eller ha kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under 
kommunalt ansvar. 

b) Med restavfall menas avfall som förbränns. Det är det avfall som återstår när 
matavfall, förpackningar, returpapper, elavfall, grovavfall, farligt avfall och annat 
avfall som omfattas av producentavfall sorterats ut. 

c) Med osorterat avfall menas matavfall och restavfall blandat. 
d) Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla 
in säck, kärl eller underjordbehållare. 

e) Med bygg och rivningsavfall under kommunalt avfall menas avfall från byggande, 
rivning, och anläggningsarbeten som inte görs i yrkesmässig verksamhet.  

f) Farligt avfall är ämnen eller föremål som är avfall och som är markerat med en * i 
bilaga 4 till Avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper 
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som gör att avfall ska anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter 

som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen. 
g) Med trädgårdsavfall menas sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt 

brukande av trädgård vid bostadshus. 
h) Med konsumentelavfall menas detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) 

om producentansvar för elutrustning. Till konsumentelavfall räknas uttjänta 
produkter som normalt har använts i hushållet. 

i) Med avloppsavfall menas avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 
avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om 
anläggningen endast används för antingen hushållsspillvatten eller spillvatten 
som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, samt även latrin 
från torrtoaletter och jämförliga lösningar. 

 
2. Med avfallsbehållare avses säck, kärl eller container för hushållsavfall. Med 

avfallsbehållare avses inte behållare och brunnar för slam och spillvatten. 
3. Med kompostbehållare avses behållare som är konstruerad för kompostering av 

komposterbar del av hushållsavfallet. 
4. Med producentansvar menas att producenterna enligt lag har insamlings- och 

behandlingsansvar för avfallet som deras produkter ger upphov till. Exempel på avfall 
som omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter, batterier 
och läkemedel. 

5. Angöringsplats är den plats där renhållningsfordonet kan parkeras trafiksäkert. 
6. Med återvinningsstation, ÅVS, avses mindre obemannad anläggning för insamling av 

del av producentansvarsmaterial. 
7. Med miljöstation avses bemannad anläggning för mottagning av hushållens farliga 

avfall. 
8. Med återvinningscentral, ÅVC, avses större bemannad anläggning för mottagning 

och sortering av grovavfall. 
9. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 

kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 
10. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten. 
 
3 § Avfallshanteringen i kommunen utförs av Renhållningsenheten på verksamhet Teknik 
eller den eller de som kommunen bestämmer kallad Renhållaren.  
4 § Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4 - 6 §§ Miljöbalken om 
renhållningstaxa, föreskrifter om att avgift skall betalas för den hantering av avfallet, som 
utförs genom Renhållarens försorg samt för avfallsförebyggande åtgärder. 
5 § Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. 
Tillsynen över avfallshanteringen enligt 1 § i dessa Renhållningsföreskrifter görs av den som 
Samhällsbyggnadsnämnden utser. 
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6 § Målsättningen för Ale kommun är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i enlighet 
med EU:s avfallshierarki d.v.s. med följande prioritering: 

1. Förebyggande 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning t.ex. energiåtervinning 
5. Deponering 

 
Vidare är målsättningen att leva upp till de 6 övergripande mål med dess respektive 
detaljerade mål i Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 
2030 vilka är Förbyggande, Återanvändning, Insamling och återvinning, Fysisk planering, 
Användarfokus och Nedskräpning.  
 
Ale kommuns målsättning är också att Renhållarens personal inte ska utsättas för risk att 
drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö går alltid före 
abonnentens bekvämlighet. Detta medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen och 
tillhörande föreskrifter och anvisningar ska efterföljas.  

Tillämpningsområden 
 
7 § Kommunens renhållningsansvar:  

a) Bortforsling och slutligt omhändertagande av kommunalt avfall i enlighet med 
miljöbalken (1998:808) och dess följdförfattningar se 1 § i dessa föreskrifter. 

b) Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn ska genom kommunens 
försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra 
skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lag om åtgärder mot 
förorening från fartyg (1980:424) eller enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av avfallsförordningen (2020:614). 

c) Kommunens renhållningsansvar omfattar även hamnar för fritidsbåtar. Innehavare av 
hamn ska lämna uppgift till kommunen om behovet av avfallshantering. 

d) Föreskrifter om avfallshantering ska beaktas i alla skeden av samhällsprocessen.  
 

Informationsskyldighet 
 
8 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som 
bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler och föreskrifter för avfallshantering 
samt att verka för att dessa efterlevs.  
9 § Renhållaren informerar hushållen om insamlingssystem som är tillgängligt i kommunen.  

Anmälningsskyldighet  
 
10 § Då fastighet övergår till annan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, ska den 
tillträdande fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, omedelbart efter tillträde, 
anmäla ändringen till Renhållaren och om dispens föreligger till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Det åligger även den som avflyttar från fastighet att anmäla detta till Renhållaren och 
Samhällsbyggnadsnämnden om dispens funnits.  
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2. Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 

Sortering av kommunalt avfall  
 
11 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som 
anges i 12–16 §§ enligt miljöbalkens 15 kap samt gällande lagstiftning och myndighetsbeslut. 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. 

Grovavfall 
 
12 § Grovavfall från hushåll hanteras enligt § 11. 

Avfall med producentansvar 
 
13 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets avfall 
med producentansvar så att det kan omhändertas enligt § 11. 
Vid beslut om utvidgning av producentansvaret ska även detta avfall sorteras ut separat och 
lämnas till plats som producenten eller kommunens insamlingssystem. 

Farligt avfall 
 
14 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets farliga 
avfall och hålla detta skilt från annat avfall. Det farliga avfallet ska om möjligt lämnas i 
originalförpackningar eller annars täta förpackningar med innehållsmärkning. Olika oljor, 
kemikalier eller liknande får inte blandas. Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen. 

Döda sällskapsdjur 
 
15 § Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser eller till 
Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Avlämning på Renovas anläggning sker enligt 
anläggningens anvisningar. Den som lämnar emballaget betalar avgift direkt till 
behandlingsanläggningen.  
 
Döda små sällskapsdjur som hundar, katter och andra små sällskapsdjur är tillåtet att gräva 
ner på den egna fastigheten om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön uppstår.  
 
Döda hästdjur är tillåtet att gräva ner om en lämplig plats som uppfyller kommunens 
anvisningar bedöms finnas. Innan nedgrävning ska Miljöenheten kontaktas för bedömning av 
om föreslagen plats är lämplig. Miljöenhetens anvisningar ska följas vid nedgrävning.    

Riskavfall 
 
16 §  Riskavfall bestående av stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat avfall. Riskavfallet ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner 
hämtar på apoteken. Apoteken tar sedan emot riskavfallet under förutsättning att det är 
paketerat i rätt emballage. 
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Skyldighet att lämna avfall 
 
17 § Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till Renhållaren i för 
ändamålet avsedd behållare för fastigheten, om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i 
gällande förordningar. Avfall som innefattas av producentansvaret ska lämnas i 
producenternas eller kommunens insamlingssystem för producentansvar. 

Förutsättningar för eget omhändertagande 
 
18 § Eget omhändertagande av matavfall ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår. Kommunen ska meddelas enligt anvisningar i § 35. 
19 § Kompostering av trädgårdsavfall och motsvarande får ske utan särskilt medgivande. 
Komposteringen ska utföras så att olägenhet för omgivningen inte uppstår. 
Hushållens avfall, förutom torrt trädgårdsavfall, får inte brännas. Torrt trädgårdsavfall från 
den egna fastigheten, som inte kan utnyttjas för kompostering, får endast eldas om det kan 
ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Föreskrifter om förbud mot 
eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan 
författning samt brandriskvarning måste beaktas.  

Hämtningsområde 
 
20 § Ale kommun indelas i två typer av hämtningsområden: 
a) områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse. 
b) områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse.  

Hämtningsintervall 
 
21 § Hämtningsintervall för kommunalt avfall: 
a) För restavfall och matavfall från en och tvåbostadshushåll samt fritidshus sker ordinarie 

hämtning varannan vecka för helårsabonnenter med kärl. Fritidshus kan även erhålla så 
kallad sommarhämtning, då sker hämtning vid 13 hämtningstillfällen varannan vecka 
under perioden april till september.   

b) För restavfall från flerfamiljshus, livsmedelslokaler, skolor, äldreboenden och 
verksamheter med fler än 10 enskilda brukare samt övriga verksamheter med stora 
avfallsmängder sker hämtning varje vecka eller med tätare frekvens om behov finns.  

c) För matavfall från flerfamiljshus, livsmedelslokaler, skolor, storkök, äldreboenden och 
andra verksamheter sker ordinarie hämtning varje vecka. Renhållaren får ge närmare 
anvisningar och besluta om skötsel- och tömningsintervall om särskilda skäl föreligger. 

d) Tömning av slamavskiljare och minireningsverk sker enligt tillståndsbeslut från 
Samhällsbyggnadsnämnden eller minst en gång per år enligt särskild hämtningsplan. 
Renhållaren avgör lämplig tidpunkt. Tömning av slutna tankar sker efter behov genom 
budning. Dispens kan sökas enligt 39 §. 

e) Fettavskiljare töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion dock minst 
4 gånger per år. VA huvudmannen äger rätt att i det enskilda fallet fastställa 
tömningsfrekvens med hänsyn till belastningen i förhållandet till avskiljarens volym. 

f) Fosforfällor töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion dock minst 
en gång vartannat år. Dispens kan sökas enligt 40 §. 
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22 § Hämtningsintervall för restavfall från villahushåll vid kompostering eller annan av 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering, matavfallsinsamling samt övrig källsortering:  

a) Hämtning var 4:e vecka medges för de villahushåll vilka har hämtning av restavfall i 
140 l kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen anvisad 
avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare alternativt 
annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full källsortering av 
hushållsavfallet enligt förordningarna om producentansvar genomförs. Önskemål om 
hämtning var 4:e vecka meddelas skriftligt till Renhållaren.  

b) Hämtning var 3:e månad medges för de villahushåll vilka har hämtning av restavfall i 
140 l kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen anvisad 
avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare alternativt 
annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full källsortering 
enligt förordningarna om producentansvar genomförs. Dessutom ska den sökande 
visa på ett godtagbart sätt att ej mer avfall uppkommer på fastigheten än att 
hämtning var 3:e månad är tillräckligt för att garantera full säkerhet för människors 
hälsa och miljön. Önskemål om hämtning kvartalsvis meddelas skriftligt till 
Renhållaren. 

Uppehåll i hämtning 
 
23 § Uppehåll i hämtning av avfall vid permanentbostad kan medges fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare i de fall fastigheten inte kommer att utnyttjas under en 
sammanhängande tid om minst 6 månader.  
 
Uppehåll i hämtning av avfall vid verksamheter eller flerbostadshus kan efter ansökan 
medges fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att 
nyttjas under en sammanhängande period om minst 6 månader.  
 
Uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan efter ansökan medges om 
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 
månader. Krav för godkännande av uppehåll är att anläggningen töms innan.  
 
Skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållningsenheten senast sex veckor före den avsedda 
uppehållsperioden och grundavgift debiteras alltid.  
 

Emballering av avfall 
 
24 § I avfallsbehållare och avfallsutrymme får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och utrymmet är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Påsar och paket ska vara väl 
förslutna, så att avfall inte sprids. Dammande avfall ska vara väl inneslutet i tät förpackning.  
Avfallet som inte är väl och säkert förpackat hämtas ej. Avfallet ska av fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare packas om till nästa ordinarie hämtningstillfälle. 
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Avfallsutrymmen, hämtplats, avfallsbehållare, hämtningsvägar m.m. 
 
25 § Renhållningsenheten meddelar föreskrifter om avfallsbehållare, storlek, typ, vägar och 
placering enligt nedan: 

a) Kommunen har rätt att märka behållare med särskild id-märkning samt adress. 
b) Avfallsbehållare för uppsamling av avfall ska vara uppställd så att hämtning 

underlättas och arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter och arbetsmiljöverkets 
riktlinjer efterföljs. Markytan ska vara plan och hårdgjord samt kanter får ej 
förekomma.  

c) Avstånd mellan avfallsutrymme eller behållarplats och angöringsplats för 
hämtningsfordon får ej överstiga 21 m på befintliga hämtningsställen. I 
avfallsutrymmen mäts avståndet från avfallsutrymmets mittpunkt till angöringsplats 
för hämtningsfordon. 

d) Vid förändring eller nybyggnation ska det eftersträvas att avstånd mellan 
avfallsutrymme eller hämtplats och angöringsplats för hämtningsfordon minimeras.  

e) För enbostadshus gäller dessutom att behållaren ska vara belägen så nära 
angöringsplatsen för renhållningsfordon som möjligt. Vid förändring eller 
nybyggnation får behållaren vara placerad max 5 meter in på tomtmark. 
Gemensamhetsanläggningar ska alltid prioriteras om inte särskilda skäl föreligger.  

f) Avfallsbehållaren ska vara lättåtkomlig och placerad så att handtaget lätt kan nås. 
Kärlen ska ej behöva vridas vid hämtning. 

g) Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att 
transportväg fram till avfallsbehållarens hämtningsplats hålls i gott framkomligt skick. 
Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri genom sandning eller flisning. 
Renhållningsarbetaren avgör om transportvägen är i framkomligt skick vid 
tömningstillfället. Det får ej förekomma gropar och hålor i transportvägen med en 
diameter större än 10 cm eller utskjutande eller uppstickande föremål. Enskild väg 
och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, se bilaga 1. 

h) Egna avfallsbehållare tex underjordsbehållare ska vara utformad så att tömning kan 
ske med Renhållarens tömningsfordon och godkännas av renhållningsenheten samt 
uppfylla krav enligt bilaga 1. För att få egna avfallsbehållare godkända krävs 
utsortering av matavfall. Övriga behållare ägs av kommunen.  

i) Renhållaren ska ha tillträde till avfallsutrymmen. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid 
begäran om hämtning lämnas till renhållaren utan kostnad. Ändringar ska utan 
uppmaning meddelas Renhållaren. 

j) Ytterligare anvisningar gällande avfallsutrymmens beskaffenhet och uppställning av 
avfallsbehållare på hämtningsdagen finns i bilaga 2. 

k) Ordinarie tid för hämtning är vardagar mellan 06:00 och 21:00. Tillfälligt ändrad tid 
meddelas i lokalpress samt på kommunens hemsida. 

Fyllnadsgrad och vikt 
 
26 § Avfallsbehållare får ej överfyllas utan locket ska vara väl förslutet. Vikten får ej 
överskrida arbetsmiljöverkets rekommendationer vilken utgår från dragmotstånd, angivet i 
Newton, vid i gång rullning av avfallsbehållare.  
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I bilaga 3 ges rekommenderade maxvikter vilka fastighetsägare och fastighetsinnehavare ska 
förhålla sig till. Vikterna utgår från att marken är plan och hårdgjord samt att 
avfallsbehållaren är i gott skick.  

När Renhållningsarbetaren rapporterar om tung avfallsbehållare kommer Renhållaren vid 
tvist att mäta dragmotstånd. Denna mätning är gällande vid bedömning om godkänd vikt på 
avfallsbehållaren.  

Behållare som är överfull eller för tung hämtas inte. Avfallet ska omfördelas av 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till nästa ordinarie hämtningstillfälle. 

Ansvar för anskaffande, underhåll och rengöring av avfallsbehållare och 
avfallsutrymmen 
 
27 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, anordnande, installation, underhåll 
och rengöring av inom fastigheten installerade anordningar för avfallshantering.  
Beträffande anordningar avsedda för avfallshantering gäller följande: 

a) De ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn 
för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

b) De ska utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls 
och risken för olycksfall minimeras. 

c) De ska vara lättåtkomliga för uppställning och skiftning av förekommande 
behållartyper. 

d) De ska medge hantering med den utrustning som används av renhållaren enligt 
kommunens renhållningssystem.  

e) Alla utrymmen för avfall ägs och underhålls av fastighetsinnehavaren.  
f) Avfallsbehållare och avfallsutrymme för hushållsavfall ska rengöras vid behov genom 

fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavare försorg. 
g) Avfallsbehållare som ägs av kommunen tillhandahålls genom Renhållningsenheten. 

Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållaren.  
h) Underjordsbehållare anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. 

Vid bygglov ska renhållaren kontaktas. 

  



  

 9 

Enskilda avloppsanläggningar  
 
28 § För anläggningar gäller följande:  
 

a) Slamavskiljare, fettavskiljare, minireningsverk, slutna tankar, toalettbodar och 
fosforfällor ska vara lättillgängliga för tömning.  

b) Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt 
vid tömning. Högsta tillåtna vikt på lock och manlucka är 15 kg enligt 
arbetsmiljöverkets rekommendationer vid enmansarbete. Om lock eller brunn 
öppnas genom att dra locket åt sidan får det väga högst 35 kg, om inte särskilda 
skäl föreligger. 

c) Det ska klart framgå vilken eller vilka anläggningar som tillhör respektive 
fastighet. Vid behov skall anläggningarna särskilt märkas.  

d) Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll samt ska 
tillhandahålla tydliga tömningsinstruktioner. Anläggningen ska vara väl utmärkt så 
att den enkelt kan hittas. 

e) Anläggningarna ska vara anordnade så att tömning kan ske med Renhållarens 
tömningsutrustning.  

f) Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och tömningspunkt får 
inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Det får ej heller 
överskrida 6 höjdmeter mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och 
anläggning.  

g) Fettavskiljare ska placeras i separat utrymme med god ventilation. Tömning får 
inte ske genom utrymmen där livsmedel förbereds eller förvaras. 

h) För minireningsverk gäller att en instruktion ska finnas väl synlig för 
slamsugningsentreprenören, om hur och var verket ska slamsugas. 
Minireningsverket töms ej om instruktioner inte finns tillgängligt. 

i) Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vid behov återfylla slamavskiljare, 
fettavskiljare och minireningsverk med vatten efter tömning.  

j) Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att 
hämtning med kranbil kan utföras, se bilaga 1. Om inte avståndet uppfylls enligt 
bilaga 1 ansvarar fastighetsägaren för att flytta filtermaterialet till anvisad 
upphämtningsplats. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens 
funktionalitet genom skötsel och underhåll. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
att nytt filtermaterial tillförs fosforfällan efter varje tömning om återfyllnad ej kan 
utföras av kranbil. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att material finns för 
återfyllnad av fosforfälla.  

  



  

 10 

3. Annat avfall än kommunalt avfall 

Uppgiftsskyldighet   
 
29 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än kommunalt 
och därmed jämförligt avfall, ska på anmodan av kommunen lämna de uppgifter i fråga om 
avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning. 
30 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 
vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av kommunen lämna de 
uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

4. Dispenser och avvikelser från föreskrifterna om 
avfallshantering 

Allmänt  
 
31 § Anmälan om annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall på den egna 
fastigheten än det som omnämns i kapitel 2 ställs till Samhällsbyggnadsnämnden och 
handläggs i enlighet med gällande delegationsordning och anvisningar i dessa föreskrifter.  
Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering gällande 
bestämmelser om hushållsavfall prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan och 
ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en 
redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Anmälan och ansökan ska lämnas minst sex 
veckor innan avsedd ändring.  
Dispenser medges i enlighet med nu gällande föreskrifter. Ändras föreskrifterna kan 
dispensen upphöra att gälla. Dispenser är personliga och om en fastighet byter ägare 
förfaller dispensen. 
32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt 
kommunala avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter 
ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden, om det föreligger synnerliga skäl, befrias från 
skyldigheten att lämna avfall till kommunen. Denna dispens tidsbegränsas till högst 2 år och 
grundavgift för abonnemang uttas alltid. 

Gemensam avfallsbehållare 
 
33 § För bestämmelser om gemensam avfallsbehållare indelas Ale kommun i två typer av 
områden enligt § 20. 
För områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller: 
Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller 
utnyttjar fastigheter som kan anses ligga intill varandra (samlade) dock högst ca 100 m 
mellan fastighetsgränserna. 
För områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller:  
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Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller 
utnyttjar fastigheter som ligger på gångavstånd från varandra (ca 200 meter). 
Vad beträffar gemensam behållare gäller för övrigt: 

• Önskas gemensam behållare ska detta meddelas skriftligt till Renhållaren. 

• Avfallsmängden får inte bli större än som ryms i den behållare som anvisas av 
Renhållaren. 

Avsaknad av väg 
 
34 § För fastigheter som saknar farbar väg som uppfyller kraven i bilaga 1 är 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skyldig att ordna annan upphämtningsplats 
för avfallsbehållare eller förpackat filtermaterial från fosforfälla vilken uppfyller kraven. 
Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om plats, vilken är anvisad av Renhållaren, där 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall lämna sitt avfall.  
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare transporterar själv sitt avfall till 
upphämtningsplatsen. 
 

Kompostering och annan hantering av matavfall 
 
35 § All hantering av matavfall på den egna fastigheten ska ske på sådant sätt att olägenhet 
för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

a) Kompostering i isolerad skadedjurssäker behållare meddelas skriftligt 
Renhållningsenheten.  

b) Villafastigheter som gränsar till varandra kan ha gemensam kompostbehållare på den 
enes fastighet. Den andre fastighetsägaren har rätt att föra sitt komposterbara avfall 
till grannfastigheten efter skriftligt meddelande inkommit till Renhållaren.  

c) Fler än två villafastigheter som ligger samlade/intill varandra har möjlighet till sam-
kompostering efter skriftlig meddelande mottagits av Renhållaren.  

d) Flerbostadshus har möjlighet till samkompostering vilket ska meddelas skriftligt till 
Renhållaren. 

e) Annat omhändertagande av matavfall anmäls till Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljöenheten. 

 

Omhändertagande av latrin, slam, urin eller fekalier eller andra fraktioner 
från enskilda avloppsanläggningar  
 
36 § Latrin, slam eller andra fraktioner från avloppsanläggningar eller torra toalettlösningar 
får tas om hand på den egna fastigheten efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen och hanteringen av avfallet. 
37 § Användning av avfall från fosforfällor eller urin som jordförbättringsmedel i eget eller 
närboendes jordbruk kan medges efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden. 

38 § Avtal om bortforsling och slutligt omhändertagande av slam och andra fraktioner som 
härrör från andra hushåll än den egna kan träffas med kommunen. Lämpligheten eller 
tillåtligheten av denna verksamhet prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
39 § Dispens från kravet på årlig slamtömning kan lämnas av Samhällsbyggnadsnämnden om 
särskilda skäl föreligger. 
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40 § Dispens från kravet på tömning vartannat år av fosforfällor kan lämnas av 
Samhällsbyggnadsnämnden.   
  

Återkallelse 
 
41 § Medgivande om dispens från föreskrifterna om avfallshantering enligt kapitel 5 kan 
återkallas om: 

• förhållandena ändras så att de förutsättningar som gällde när undantaget medgavs inte 
längre föreligger,  

• fastighetsinnehavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet, 

• hanteringen inte sker efter i medgivandet angivna villkor eller om hanteringen visar sig 
orsaka olägenhet ur hälso-, miljö- eller nedskräpningssynpunkt. 

 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft den XX-XX 2021 då renhållningsordning för Ale kommun från 
2015 upphör att gälla.  
 
Dessa föreskrifter gäller vid all nybyggnation och vid förändring på befintliga hämtställen. 
Gällande övriga hämtställen så ska genom diskussion och samråd med fastighetsägare 
lösningar hittas vilka uppfyller kraven i dessa föreskrifter.  
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Bilaga 1  

Krav på vägar för hämtningsfordon 
För att garantera att hämtning blir utförd enligt abonnemang ska vägarna minst uppfylla 
nedanstående minimistandard: 

a) Körbanans bredd ska vara minst 3,5 meter, se skiss nedan. 
b) Det ska finnas möjlighet för hämtningsfordonet att vända vid vändplan eller i 

korsning, se skiss nedan. Backning längre än en billängd 8-10m får inte förekomma av 
trafiksäkerhetsskäl. 

c) Då väghållaren bestämmer förbud för tung trafik till exempel vid tjällossning ska 
skriftlig och tidsbestämd dispens skickas till Renhållaren.   

d) Hålor i körbanan får ej vara större än 10 cm i diameter. 
e) Utskjutande eller uppstickande föremål som till exempel stenar och stubbar får inte 

förekomma på körbanan. 
f) Vägen ska ha fri höjd på 4,7 meter. Trädgrenar och dylikt ska rensas bort, se skiss 

nedan. 
g) Undantag är där vägen i övrigt är godtagbar och annan lösning inte är acceptabel. 

Renhållarens bedömning gäller. 
h) Vid längre extremväder vintertid då körbanan inte uppfyller här angivna krav har 

Renhållaren rätt att anvisa kunder till tillfälliga gemensamhetsanläggningar under 
perioden 1 december- 31 mars. 

i) Renhållningsfordon ska inte köra på gång- och cykelvägar. 

 

*Gäller mötesfri väg med P-förbud 
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Krav vid tömning med kranbil  

Vid tömning av bottentömmande avfallsbehållare, fosforfällor eller tex storsäck som hämtas 
med kranbil gäller följande: 

a) Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga 6 m eller 
understiga 2 m. Observera att kranar kan ha olika räckvidd (exempelvis 2–6 meter), 
därför ska kommunens avfallsorganisation kontaktas för beslut om avstånd. 

b) Det ska vara en fri höjd om 10 meter. 
c) Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade bilar förekommer mellan 

hämtningsfordonet och behållarna. 
d) Lyft ska inte ske över vägar eller cykelbanor. I de fall det är oundvikligt ska gångvägen 

spärras av vid tömning. 
e) Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara jämn. Om lutning inte kan 

undvikas ska lutningen normalt sett max vara 7 % för att säkerställa att fordonet inte 
kan börja glida på stödbenen. 

f) Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska vara max ±2 meter. 
g) På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 

meter från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering. 
h) Uppställningsplatsen bör vara minst 15 meter lång. 

 
För bottentömmande behållare gäller även: 

a) Behållarna ska placeras så att snöröjning kan ske. I de fall behållarna är helt under 
jord ska hela behållarens yta ovan jord snöröjas innan tömning. 

b) Behållarnas placering ska stämmas av med ledningsägaren för att minska risken för 
att ledningar grävs sönder vid etablering. 

c) Behållarna ska utformas så att barn inte riskerar att skada sig. Exempelvis bör det 
finnas lås på inkasten. 

d) Behållare för matavfall ska inte överstiga 1000 liter.  
e) Behållare bör anläggas så att vatteninträngning minimeras och vara placerad så att 

ytvattenavrinning möjliggörs. Om lakvatten ansamlas under behållare 
rekommenderas att dessa rengörs/saneras vid behov. Rengöring är särskilt viktigt för 
behållare med matavfallsinsamling. 
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Exempel hur det kan se ut vid tömning av bottentömmande behållare. 
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Bilaga 2 

Krav för avfallsutrymmen och hämtningsplats för avfallsbehållare   
 
På hämtningsdagen gäller följande: 

a) Avfallsutrymmen ska rymma erforderligt antal avfallsbehållare och ska vara beläget i 
marknivå. Avståndet mellan varje kärl ska minst vara 6 cm. 

b) I avfallsutrymmet rekommenderas uttag för vatten och golvbrunn. 
c) En avbärarlist bör finnas 0,95-1,25 m från golvet.  
d) Vad gäller nya avfallsutrymmen ska kontakt tas med Renhållningsenheten under 

planeringsskedet. Mått för anvisningar ska uppfyllas. 
e) Behållare får ej blockera varandra och får ej heller låsas fast i staket träd eller 

liknande. 
f) Dörrar eller grindar till avfallsbehållare som förvaras i sopskåp, soprum eller 

motsvarande ska vara lätta att öppna och ha ett dagmått på minst 1,2 x 2 meter.   
 

 
 
 

g) Avfallsutrymmet ska vara beläget så nära angöringsplats för hämtningsfordon som 
möjligt. Avståndet får inte överskrida 21 meter på befintliga hämtställen. Vid 
förändring eller nybyggnation ska det eftersträvas att avstånd mellan avfallsutrymme 
eller hämtningsplats och angöringsplats för hämtningsfordon minimeras. 
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h) För enbostadshus gäller att avfallsbehållaren ska vara belägen så nära 
angöringsplatsen för renhållningsfordon som möjligt. Vid förändring eller 
nybyggnation får behållaren vara placerad max 5 meter in på tomtmark. 

i) Dragvägar, inom och utanför avfallsutrymmet ska vara hårdgjorda och bör vara 1,2 
meter breda och kravet är minst 1 meter.  Vintertid ska dragvägen snöröjas och 
sandas i hela bredden. 

j) Marken får endast ha en mindre lutning, se bilaga 3. 
k) Inga trösklar, trappor eller andra hinder ska finnas längs dragvägen för 

avfallsbehållaren.  
l) Avfallsbehållaren ska på hämtningsdagen vara så placerat att handtaget är lätt 

åtkomligt utan att behållaren behöver vridas.  
m) Containrar ska vara placerade minst 6 meter från byggnader. 
n) För att hämtning med säkerhet ska ske ska avfallsbehållaren ställas ut senast kl. 

06:00 på hämtningsplatsen på hämtningsdagen.  
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Bilaga 3 

Rekommenderade maxvikter för avfallsbehållare 

Skjut- och dragmotståndet vid hantering av kärl får maximalt uppgå till 300 N (ca 30 kg) vid 
igångsättning och 200 N (ca 20 kg) vid rullning. Säck får maximalt väga 15 kg. 
Det är alltid Renhållarens bedömning om lämplig vikt för avfallsbehållaren efter vägning som 
gäller. 
 

Behållarstorlek Rekommenderade 
maxvikter per enstaka 
behållare 

Förutsättningar 

Kärl 130-240 liter 50 kg 
Lutning max 1:7 

Kärl 370-400 liter 80 kg 

Kärl 600-700 liter 130 kg Lutning max 1:12 

Säck 160 liter 15 kg   
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Ärendet

Verksamhetsplan och budget 2023 som antas av kommunfullmäktige är ett styrdokument som
beskriver de ekonomiska förutsättningarna, inriktningarna och mål som gäller för hela
kommunen det kommande året. I kommunallagen kapitel. 11 om ekonomisk förvaltning
anges budgetens innehåll samt tidsgränser för budgetprocessen, som under valår ska beslutas
av nyvald kommunfullmäktige. En tidsplan är framtagen för beredning av budgetprocessen
samt implementering av Ale kommuns nya styrmodell.

Planeringen i tidsplanen sträcker sig mellan januari 2022 och januari 2023.
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Tidplan

Tid Aktivitet
28-februari Senaste dag för nämnderna att besluta om investeringsäskanden 2023-2026.

15-mars Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige investeringsplan 2023-2026.

17-mars Heldag där förtroendevalda och kommunens ledning är inbjudna för genomgång av
ekonomiska förutsättningar, arbete utifrån ny styrmodell samt aktuellt läge utifrån de
fastlagda strategiska målen och sektorernas utmaningar/möjligheter.

18 mars - 30 april Dialogträffar: Kommunchef, ekonomichef, budgetcontroller, avdelningschef för strategi och
uppföljning samt kommuncontroller finns tillgängliga för att träffa förtroendevalda
konstellationer/partier avseende verksamhetsplan och budget 2023. Tider görs upp efter
önskemål. Övriga förvaltningsledningen finns även tillgänglig vid önskemål.

28-mars Kommunfullmäktige antar investeringsplan 2023-2026.

12-september Årlig omvärlds/invärldsdag.

01-oktober Nämnder/bolag påbörjar arbetet med nulägesanalys inför 2023. Nämnd/bolags
nulägesanalys blir ett planeringsunderlag för kommande budgetprocess.

25-oktober Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till skattesats för 2023.

10-november Information till fackliga organisationer om budget och verksamhetsplan 2023.

7-november Kommunfullmäktige fastställer skattesats för 2023.

24-november Förhandling med fackliga organisationer om budget.

29-november Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till budget 2023 samt föreslår
låneram samt borgensramar för 2023.

12-december Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan och budget 2023 samt fastställer låneram samt
borgensramar för 2023.

31-januari Sista dag för nämnder att anta nämndplan och budget 2023. Notera att senaste datum för
beslut är 2023-01-31.

31-januari Nämnder/bolag beslutar om nulägesanalys inför 2023. Notera att senaste datum för beslut är
2023-01-31. Utifrån nämndernas och bolagens nulägesanalyser genomför kommunstyrelsen
tillitsdialoger. Tillitsdialogerna är ett sätt för kommunstyrelsen att genomföra sitt
uppsiktsansvar enligt 6 kap 1 § KL. Dialogerna ger förutsättningar för kommunstyrelsen att
i dialog med nämnder och bolag förstå utmaningar och möjligheter som finns, samt i sitt
beredande uppdrag för kommunfullmäktige föreslå justeringar och förändra förutsättningar
eller uppdrag för nämnden och bolaget.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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



4(4)

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Kommunallagen (2017:725)

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

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

Beslutets genomförande

Genomförande sker enligt beskrivningarna i angiven tidsplan.

Förvaltningens bedömning

Ale kommun har sedan 2020 gått in i ett arbetssätt som tar sin utgångspunkt från tillitsbaserad
styrning vilket bland annat tar fasta på dialog som en avgörande styrfaktor.
Kommunfullmäktige har som en del i detta antagit en ny styrmodell år 2021. Under år 2022
kommer en implementering av den nya styrmodellen ske och förvaltningen bedömer att
föreslagen tidsplan för budgetarbetet gällande verksamhetsplan och budget 2023 är en viktig
förutsättning för planering och genomförande.

Dialogträffar föreslås som ett led i beredningsarbetet för budget med respektive
förtroendevald konstellation för att diskutera och samtala kring förslag till ambitionsnivåer,
inriktningar, prioriteringar med mera. Dialogträffarna är tänkta att förutom genomgång av de
ekonomiska förutsättningarna, även innehålla beredning ur ett verksamhetsperspektiv utifrån
den nya styrmodellen gällande bland annat omvärlds/invärldsfaktorer, riktningsmål,
nulägesanalyser och processen framåt.

Tjänsteorganisationen bereder fullt ut ett förslag utifrån den styrande konstellationen, övriga
partier är tjänsteorganisationen behjälplig med mallar, underlag, beräkningar etc.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-01-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 9 Dnr KS.2021.588

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med förslag om att

kommunfullmäktige ska anta ett barnkulturprogram för perioden 2021-2025.

Programmets syfte är att alla barn och unga ska få tillgång till ett varierat

kulturutbud och möjlighet till eget skapande under hela sin uppväxt. Ett antaget

kulturprogram för barn och unga är en grundläggande förutsättning för att

kommunen ska kunna söka statsbidrag och regionala bidrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Kultur och fritidsnämndens beslut KFN § 96, 2021-11-18

Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

Utbildningsnämndens beslut UBN § 96, 2021-10-13

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom

Samtliga nämnder
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.588
Datum: 2021-12-16
Kanslichef Erik Bergman

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Kommunstyrelsen

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Barnkulturprogram för Ale

kommun 2021-2025

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med förslag om att kommunfullmäktige ska anta ett
barnkulturprogram för perioden 2021-2025. Programmets syfte är att alla barn och unga ska
få tillgång till ett varierat kulturutbud och möjlighet till eget skapande under hela sin uppväxt.

En grundläggande förutsättning för att kommunen ska kunna söka statsbidrag och regionala

bidrag är att det finns ett antaget kulturprogram för barn och unga.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Kultur och fritidsnämndens beslut KFN § 96, 2021-11-18

Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

Utbildningsnämndens beslut UBN § 96, 2021-10-13

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kultur- och fritidsnämnden
Författningssamlingen

För kännedom

Samtliga nämnder

Ärendet

Sektor kultur- och fritid har tillsammans med sektor utbildning tagit fram ett förslag till

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025. Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn

och unga ska få tillgång till varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under

hela sin uppväxt.

En grundläggande förutsättning för att kommunen ska kunna söka statsbidrag och regionala

bidrag är att det finns ett antaget kulturprogram för barn och unga.

Ekonomisk bedömning

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid.

Remissyttrande

Utbildningsnämnden har lämnat förslaget till program utan synpunkter.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Programmet behöver anpassas efter kommunens mall för styrande dokument.

I övrigt svarar kultur- och fritidsnämnden och i tillämpliga delar övriga nämnder för

programmet genomförande. Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid.

Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning är kultur- och fritidsnämnden, det vill

säga att uppdraget gällande barnkultur förtydligas i och med programmet.

Att ha ett styrdokument för barn och ungas kultur är en förutsättning för att kunna söka

statliga och regionala medel, vilket kommunen självfallet behöver kunna göra. Det blir dock

en ökad administration, då den typen av krav främjar ytterligare styrdokument som annars

kanske inte hade varit nödvändiga.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KFN § 96 Dnr KFN.2021.11

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta
Barnkulturprogrammet 2021-2025 att gälla för hela kommunen under den
aktuella perioden.

Kultur- och fritidsnämnden ger sektorn i uppdrag att tillsammans med Sektor
utbildning arbeta fram en anpassad överenskommelse avseende finansiering,
planering och genomförande av kultur under skoltid för barn och elever för
2023-2025 med hänsyn till tilldelad budget.

Sammanfattning

Sektor kultur- och fritid har tillsammans med Sektor utbildning tagit fram ett
förslag till Barkulturprogram för Ale kommun 2021-2025.
Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn och unga ska få tillgång till
varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under hela sin
uppväxt. Utbildningsnämnden har i sitt remissvar inga synpunkter på förslaget
till Barnkulturprogram för Ale 2021-2025 annat än att programmet uppfyller
sitt syfte.

Sektor kultur- och fritid har tagit fram ett förslag till överenskommelse rörande
kultur under skoltid, en så kallad Kulturgaranti. Förslaget omfattar ett tänkt
innehåll, budget samt finansieringsmodell. Förslaget skickades på remiss till
Sektor utbildning som avslog då budget inte medger den höjning som förslaget
skulle innebära.

Sektor utbildning säger i sitt remissvar att man istället för en
Kulturgaranti önskar en ekonomisk modell för perioden 2023-2025 där
justering görs med hänsyn till tilldelad budget för året och utifrån
ökning/minskning av antalet barn/elever med en omräkning av beloppet
per barn/elev enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) per oktober
månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Barnkulturprogram Ale kommun 2021-2025

Tjänsteutlåtande UBN Remissvar Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-

2025 samt Överenskommelse kultur under skoltid.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Protokoll UBN Remissvar Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

samt Övernskommelse kultur under skoltid.

Barnkulturprogram 2021-2025

Kulturgaranti 2021-2025

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Sektor kultur och fritid
Kommunstyrelsen

För kännedom:

Utbildningsnämnden
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2021.11
Datum: 2021-11-04
Enhetschef Kultur Ulf Berglund

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

Kultur- och fritidsnämnden

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta
Barnkulturprogrammet 2021-2025 att gälla för hela kommunen under den aktuella perioden.

Kultur- och fritidsnämnden ger sektorn i uppdrag att tillsammans med Sektor utbildning
arbeta fram en anpassad överenskommelse avseende finansiering, planering och
genomförande av kultur under skoltid för barn och elever för 2023-2025 med hänsyn till
tilldelad budget.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Sektor kultur- och fritid har tillsammans med Sektor utbildning tagit fram ett förslag till
Barkulturprogram för Ale kommun 2021-2025. Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn
och unga ska få tillgång till varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under
hela sin uppväxt. Utbildningsnämnden har i sitt remissvar inga synpunkter på förslaget till
Barnkulturprogram för Ale 2021-2025 annat än att programmet uppfyller sitt syfte.

Sektor kultur- och fritid har tagit fram ett förslag till överenskommelse rörande kultur under
skoltid, en så kallad Kulturgaranti. Förslaget omfattar ett tänkt innehåll, budget samt
finansieringsmodell. Förslaget skickades på remiss till Sektor utbildning som avslog då
budget inte medger den höjning som förslaget skulle innebära.

Sektor utbildning säger i sitt remissvar att man istället för en Kulturgaranti önskar en
ekonomisk modell för perioden 2023-2025 där justering görs med hänsyn till tilldelad
budget för året och utifrån ökning/minskning av antalet barn/elever med en omräkning
av beloppet per barn/elev enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) per oktober
månad.

Ulf Berglund Åsa Turesson

Enhetschef kultur Interim chef kultur- och fritid
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Barnkulturprogram Ale kommun 2021-2025

Tjänsteutlåtande UBN Remissvar Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025 samt

Överenskommelse kultur under skoltid.

Protokoll UBN Remissvar Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025 samt

Övernskommelse kultur under skoltid.

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektor kultur och fritid
Kommunstyrelsen

För kännedom:

Utbildningsnämnden

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har sänt förslag på Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-
2025 och Överenskommelse kultur under skoltid till Utbildningsnämnden för synpunkter.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit emot synpunkterna och tagit dem i beaktande i sitt
förslag till Kultur- och fritidsnämndens beslut.

Sektor utbildning har samarbetat med Sektor kultur och fritid i framtagandet av
Barnkulturprogram för Ale kommun och ser programmet som en grund för att forma en årlig
planering för Kulturen under skoltid.

Ekonomisk bedömning

Innehållet för Kulturen i skolan 2023-2025 programsätts med hänsyn till tilldelad budget för
året och utifrån ökning/minskning av antalet barn/elever med en omräkning av beloppet per
barn/elev enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) per oktober månad, i
överenskommelse med Sektor utbildning.

Invånarperspektiv

Samarbete mellan sektor kultur och fritid och sektor utbildning möjliggör en utvecklad
kulturverksamhet för barn och elever i Ales skolor. Tillgången till kultur kan skilja sig mellan
elever med olika socioekonomisk bakgrund och en god tillgång till kultur under skoltid kan
bidra till minskade skillnader och ökad social hållbarhet.
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Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

Ärendet har varit på remiss hos UBN 2021-10-13. Utbildningsnämnden har inga synpunkter
på förslaget till Barnkulturprogram för Ale kommun.

UBN avstyrker förslaget till Kulturgaranti 2021-2025 och ger förvaltningen i uppdrag att
arbeta fram en anpassad överenskommelse om kultur under skoltid för barn och elever för
2022-2025.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Sektor utbildning samarbetar med sektor kultur och fritid så att alla barn och elever ska kunna

få del av den kulturverksamhet och det kulturutbud som anordnas. Inför kommande budget

utarbetar förvaltningarna Utbildning och Kultur- och fritid en ekonomiskt hållbar modell om

köp av tjänster för kultur under skoltid som kan ligga till grund för en överenskommelse

2022-2025.

Förvaltningens bedömning

Barnkulturrogrammet bedöms fylla sitt syfte att förtydliga arbetet med barnkultur i
kommunen och utgöra grund för att träffa gemensamma överenskommelser för
måluppfyllelse mellan de kommunala aktörer som är involverade i barn- och ungas kulturliv.

En överenskommelse rörande kvantitet kopplat till finansiering bedöms lämpligast genom att
berörda sektorer träffas som en del av budgetprocessen inför varje år. Utgångpunkterna bör
vara en hållbar ekonomisk modell samt för budgetåret tilldelade medel.

Nackdelen är att tillgången till kultur för barn och elever under skoltid blir beroende av
budgetförutsättningarna för respektive år och sektor.

Fördelarna är att det skapar en stringent modell för finansiering, planering och genomförande
av ett kulturprogram under skoltid.



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 96 Dnr UBN.2021.528

Remiss: Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-
2025 och Överenskommelse kultur i skolan med KFN

Beslut

Utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till Barnkulturprogram
för Ale kommun.

Utbildningsnämnden avstyrker förslaget till Kulturgaranti 2021-2025 och ger
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en anpassad överenskommelse om
kultur i skolan för barn och elever för 2022-2025.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att skicka förslag
Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025 och Överenskommelse
kultur i skolan, Kulturgaranti 2021-2025, till Utbildningsnämnden för
synpunkter.

Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn och unga ska få tillgång till
varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under hela
sin uppväxt.

Förslaget till Överenskommelse kultur i skolan är förslag om att avsätta
medel från budget till en Kulturgaranti 2021-2025.

Sektor utbildning har nämndens uppdrag att säkerställa det statliga
uppdraget via läroplanens mål. Kultur under skoltid ger barn och elever
möjlighet att utveckla olika förmågor och bidrar till måluppfyllelsen.

Samarbete om kulturverksamhet för barn och ungdomar i Ale kommuns
skolor ger samtidigt Kultur och fritidsnämnden en viktig plattform för att
nå ut till så många som möjligt och nå målen i ansvaret för kommunens
kulturverksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-06

Remisshandlingar från Kultur och fritidsnämnden;
Protokoll Kultur och fritidsnämnden §75 Barnkulturprogram för Ale
kommun 2021-2025
Tjänsteutlåtande sektor Kultur och fritid 2021-09-02 Barnkulturprogram för
Ale kommun 2021-2025
Förslag Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025
Förslag Överenskommelse kultur i skolan Ale kommun, Kulturgaranti 2021-
2025



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kultur och fritidsnämnden



 

 

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025  
 

Det är en demokratisk rättighet för barn att på lika villkor få ta del av och utforska olika former 

av kultur. Kulturen är en viktig del av ett hållbart samhälle och Ale kommun ska ha ett rikt och 

fritt kulturliv som präglas av mångfald och kvalitet. Kulturlivet ska vara öppet för alla, oavsett 

sociala, ekonomiska, intellektuella eller fysiska förutsättningar. Detta förutsätter samverkan 

över verksamhetsgränserna, öppenhet för nya konst- och kulturformer samt ett ständigt 

sökande efter nya samarbetsparter och arbetssätt.   

 

Barnkulturprogrammets syfte 

Under 2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket innebär att barns rätt till kulturella och 

konstnärliga verksamheter får stöd i lagen. Tillgång till kultur, eget skapande, kreativitet och 

estetiska läroprocesser är avgörande för barn och ungas personliga utveckling. En förutsättning 

för att Ale kommun skall få regionala och statliga bidrag är att det finns ett politiskt antaget 

kulturprogram för barn och unga. Programmets syfte är att alla barn och unga skall få tillgång 

till ett varierat kulturutbud och möjlighet till eget skapande under hela sin uppväxt. 

Programmets syfte är också att förtydliga arbetet med barnkultur i kommunen och träffa 

gemensamma överenskommelser för måluppfyllelse mellan de kommunala aktörer som är 

involverade i barn- och ungas kulturliv.  

 

Kortsiktiga och långsiktiga kulturmål 

I enlighet med Ale kommuns kulturplan för 2020-2024 ska kulturverksamhet som bedrivs av 

Ale kommun beakta följande fyra perspektiv.  

 

Tillgänglighet  

Innebär i detta sammanhang möjlighet att ta del av kultur. Ale kommun ska verka för att 

befintliga och nya mötesplatser fungerar som nav inom kultursektorn och att de är 

tillgänglighetsanpassade i största möjliga utsträckning. Tillgänglighet handlar också om 

inkludering genom synliggörande, information och pedagogiska insatser. Det ska inte krävas 

särskilda förkunskaper för att ta del av kulturlivet. Kultur ska tvärtom vara en välkomnande 

kraft som bidrar till att överbrygga olikheter och skapa såväl sammanhang som 

sammanhållning. 

 

Kvalitet  

Det viktigt att lägga ribban högt när det gäller kvalitet. Kulturkonsumenter och andra 

intressenter i Ale kommun ska kunna förvänta sig att såväl kulturaktörer som pedagoger som 

kommunen anlitar och anställer är kompetenta och har ett professionellt förhållningssätt. 

 

Mångfald  

Kulturutbudet och kulturlivet ska vara så brett och mångfacetterat som möjligt, men också 

sträva efter att samverka med och att nå så många olika målgrupper som möjligt. Genom 

mångfald erbjuds nya synvinklar, vilket leder till vidgade vyer, ökad förståelse och större 

tolerans.  

 

 



 

 

 

Dialog  

Det går inte att nog understryka vikten av dialog och samverkan för en framgångsrik 

verksamhet. Med en bra dialog och en strukturerad samverkan internt i den kommunala 

förvaltningen ökar förutsättningarna för att ekonomiska och personella resurser utnyttjas så 

effektivt som möjligt. Genom dialog och samverkan med externa aktörer identifieras vilket stöd 

som efterfrågas och vilka satsningar som behövs för att bäst uppfylla de uppsatta målen. 

Dialog och samverkan krävs inför, under och efter alla insatser som görs och är kanske de 

enskilt viktigaste faktorerna för ett långsiktigt framgångsrikt och hållbart arbete. 

 

Barnkulturprogrammets tillkomst och uppföljning 

Programmet är upprättat av Sektor Kultur och fritid tillsammans med Sektor Utbildning och är 

ett övergripande styrdokument för Ale kommun. Programmet omfattar barns tillgång till kultur 

både på skoltid och fritid. Berörd förvaltning ansvarar själv för uppföljning och 

återrapportering av den egna verksamheten till berörd nämnd. Kultur- och fritidsnämnden har 

ett övergripande ansvar för uppföljning, utvärdering och revidering av planen som helhet. 

 
Organisation, ansvarsfördelning och innehåll 
På samma sätt som det är alla nämnders ansvar att följa Kulturplanen, är det också alla 

nämnders ansvar att bidra till att nå målen i Agenda 2030.  Att nå Mål 4 God utbildning för 

alla är avgörande för ett hållbart samhälle och bidrar till hälsa och välbefinnande, anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.   

 En stor del av kommunens barnkulturarbete sker inom och i samarbete mellan Sektor Kultur 
och fritid och Sektor Utbildning men är en angelägenhet för kommunens alla sektorer. Genom 
Barnkulturprogrammet förankras arbetet inom sektorerna och i deras nämnder.  

 
Sektor Utbildning  

Kulturarbetet i de olika skolformerna tar en självklar utgångspunkt i läroplanerna. Det ingår 

som en del i de perspektiv som lärandet ska vila på. Varje lärare har ansvar för att låta eleverna 

få möjlighet att använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 

drama och dans.  

Utbildningsnämndens ansvar, att erbjuda alla barn och elever en likvärdig utbildning av god 

kvalitet, bör även genomsyra kulturutbudet som erbjuds inom ramen för skolans 

verksamhet. Kvaliteten på det kulturutbud och den kulturundervisning som ges ska ge lika 

goda möjligheter till framgångsrikt lärande.  

 

En annan viktig utgångspunkt att ta hänsyn till är de socioekonomiska förutsättningarna i form 

av föräldrarnas bakgrund beträffande språk, utbildning och inkomst. Kulturutbudet och 

utbildningen ska vara utformad så att de socioekonomiska förutsättningarna inte skapar 

skillnader i möjligheterna till framgångsrikt lärande via kulturupplevelser.   

Verksamheten ska enligt läroplanen ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet 

att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra”. (Lgr 11) Det är skolans ansvar att varje elev kan söka sig till 

saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 



 

 

glädje samt kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska 

värden. (Gy 11)  

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att 
alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt 
och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Det handlar om att ge eleverna 
upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar till kunskap och förståelse och att 
anpassa undervisningen utifrån varje elevs erfarenheter, intressen, tankar och behov.  

 
Utgångspunkten för kulturutbudet i skolan bör vara utformat så att eleverna kan få uppleva 
olika uttryck för kunskaper. De ska ha möjlighet att pröva och utveckla olika uttrycksformer. De 
ska få uppleva känslor och stämningar. Exempel på inslag i verksamheten kan vara drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form.   

 
I förskolans läroplan beskrivs vikten av att barnen ska få tid, rum och ro till eget skapande. 
Utbildningen i förskolan ska ge möjligheter att få uttrycka och ta del av olika estetiska 
uttrycksformer som bild, dans, drama, rörelse, sång och musik. De ska få möjligheter att 
konstruera, skapa och använda olika material och tekniker. Detta gäller även digitalt skapande. 
Skapandet i förskolan är både ett innehåll och en metod.  
 
Inom skolan finns det kulturrepresentanter som ingår i en kultur i skola-grupp. De har som 
uppgift att samordna, ge förslag samt vara en del i organiserandet av aktiviteterna som 
Skapande skola utgör samt övriga kulturaktiviteter. Vidare har gruppen som uppgift att vara 
representant för sin skola och sprida informationen från mötena vidare. Kultur i skola-gruppen 
fördelar medlen från Sektor Utbildning, medlen från VGR arrangörsstöd samt medlen från 
Skapande skola. Gruppen planerar, genomför och utvärderar kulturaktiviteterna som sker 
under skoltiden. Kultur i skola-gruppen består av en representant från varje kommunal skola 
samt en representant från särskolan. Planeringen sker i samarbete med kulturenheten.  
 
Barns rätt till kultur är prioriterad i den statliga kulturpolitiken bland annat genom Skapande 
skola-bidraget som kan sökas årligen från Kulturrådet. Det är ett statsbidrag för att konst och 
kultur ska integreras i grundskolan på lång sikt och för att ge elever större möjlighet till eget 
skapande genom professionell kultur. Skapande skola är ett komplement till skolans ordinarie 
kulturuppdrag enligt skolans styrdokument. Sektor Utbildning ansvarar för att söka Skapande 
skola-bidrag från Kulturrådet. 

  
Skolbibliotekets uppdrag, enligt Ale kommuns biblioteksplan, är sammanfattningsvis att 
omfatta olika typer av litteratur och medier, vara anpassat efter behov för att främja 
språkutveckling, stimulera till läslust samt vara tillgängligt för, eller finnas på rimligt avstånd 
till, alla elever. Skolbiblioteksverksamheten ska fungera som en pedagogisk resurs och 
tillgodose kommunens elever med litteratur och media på olika nivåer och för olika behov. Den 
ska vara en resurs för ökad kompetens inom källkritiskt tänkande och informationskompetens 
hos elever och skolans personal. 

 
Sektor Kultur- och fritid 

Kultur och fritidsnämndens ansvar är att genom ett mångfacetterat, rikt och nyanserat utbud 

skapa mening, skänka fler dimensioner samt bidra till god folkhälsa och ökat välbefinnande. 

Verksamheten för barn och unga ska bidra till ett utbud som stimulerar till lek, rörelse, fantasi 

och skapande. Vidare ska verksamheten för barn och ungdomar erbjudas med prioritet på 

deras lediga tid. 



 

 

Kulturenheten 
Kulturenheten ansvarar för att erbjuda ett rikt och varierat kulturutbud till barn och unga. För 
att uppnå detta planerar och genomför kulturenheten offentliga kulturaktiviteter både på egen 
hand och i samarbete med andra enheter, kommuner, föreningar mm.   
 
Kulturenheten samordnar också kulturutbudet till skolorna och leder Kultur i skola-gruppens 
arbete och ansvarar för att rekvirera arrangörsstöd från Västra Götalandsregionen. 
Kulturenheten har också uppdraget att tillgängliggöra kommunens kulturarv för invånarna. 
Detta görs bland annat genom samarbete med kommunens kulturarvsföreningar och riktade 
insatser och arrangemang mot barn och unga. Tillsammans med kulturarvsföreningar och i 
egen regi erbjuder kulturenheten pedagogiska aktiviteter till kommunens skolor där det lokala 
kulturarvet används som en resurs för att uppnå delar av läroplanens mål. Kulturenheten 
fördelar Ale kommuns bidrag till kulturföreningar och i riktlinjerna för föreningsstöd är arbetet 
med barn och unga ett prioriterat område. 

 
Ale kulturskola är en del av kulturenheten och erbjuder regelbunden undervisning för barn 
företrädesvis inom bild, dans, film, musik, musikal och teater. Inom musik kan man få 
undervisning på de vanligaste instrumenten inom västerländsk tradition. Ofta resulterar 
undervisningen i publika möten som konserter, föreställningar och vernissager.  Verksamheten 
sker på fritiden och på de flesta orter i kommunen.  Ale kulturskola erbjuder även verksamhet 
på skolloven i form av kortkurser, workshops och dylikt, ofta i samverkan med andra enheter 
inom Kultur och fritid.   

 
Biblioteket 
Folkbiblioteken har i enlighet med Bibliotekslagen ett särskilt uppdrag att ägna 

uppmärksamhet åt barn och unga Genom att erbjuda fritidsaktiviteter som bokklubbar, 

författarbesök och andra evenemang med litterära inslag ska biblioteket locka och stimulera 

till läslust och språkutveckling. Biblioteket samarbetar med barnavårdscentraler, 

familjecentraler, förskolor och skolor för att nå barn och vårdnadshavare på olika arenor. 

 
Öppen ungdom 
Öppna ungdomsverksamheten i Ale stimulerar till och stödjer aktiviteter som bygger på ungas 
eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Ungdomscoacherna arbetar med att inspirera 
till, utveckla strukturella former för, och stöttar ungt inflytande i verksamheten och 
i samhället. Ungdomscoacherna utgår från Öppen ungdoms tre mötesplatser, men med 
möjlighet att skapa verksamhet och möta unga över hela kommunen och på andra 
arenor. Genom medlemskapet i nätverket KEKS arbetar enheten med utvecklingsfrågor och 
fortbildning.   
  

Resurser och ekonomi 
Barnkulturen i Ale kommun produceras i samverkan mellan Sektor Kultur & fritid och Sektor 

Utbildning. Innehållet finansieras av de båda sektorerna i överenskommelse, stipulerad i Ale 

kommuns kulturgaranti samt av VG-regionen. Det finns också flera statliga bidrag som 

kommuner kan söka för att stärka barns tillgång till kultur. 

 

Kulturskolebidraget 

Detta bidrag administreras också av Kulturrådet och finns till för att hjälpa kommunala 

kulturskolor att utvecklas. Syftet är att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn 

undervisning av hög kvalitet och att erbjuda såväl fördjupning som bredd i undervisningen med 

utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar.  



 

 

 

Tvärballa bankomaten 

Öppen ungdom har resursfördelningssystemet Tvärballa bankomaten för att stärka ungdomars 

delaktighet och inflytande. 

 

Inkludering, inflytande och tillgänglighet  
Barn ska vara delaktiga såväl i planeringen som i genomförandet av kulturaktiviteterna. Varje 

klass som deltagit i en kulturaktivitet på skoltid ska göra en utvärdering. 

Resultaten utgör grund för framtida planering och bokningar.  

  

Kulturutbudet skall alltid väljas med tanke på tillgänglighet för alla deltagare. Det är en 

självklarhet att alla elever ska kunna deltaga i kulturaktiviteten och ges lika stort utrymme att 

formulera sina egna åsikter, synas, höras och uttrycka sig. Stort ansvar ligger på både 

pedagoger och medverkande kulturaktörer för att skapa förutsättningar för detta.  

 

 



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 107 Dnr S.N.2021.12

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2021

Beslut

Socialnämnden beslutar

att notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för
inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL.
Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i
enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 3, 2021-07-01 till och med 2021-09-30, har fem nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har två verkställts
och två har avslutats utan verkställighet. Fyra beslut är fortsatt ej verkställda.
Se statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-10-25 för mer information.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 3 2021, 2021-11-19

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-10-25

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevision
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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.12
Datum: 2021-11-19
Systemförvaltare Annika Johansson

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

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

(2001:453), SoL, kvartal 3 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering av
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Rapporteringen har skickats till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 3, 2021-07-01 till och med 2021-09-30, har fem nya beslut rapporterats in som
ej verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har två verkställts och två har
avslutats utan verkställighet. Fyra beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2021-10-25 för mer information.

Mattias Leufkens Annika Johansson

Administrativ chef Systemförvaltare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453),

SoL, kvartal 3 2021, 2021-11-19

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-10-25

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Kommunfullmäktige
Kommunrevision
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL.

Rutin för inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Beslutets genomförande

Efter beslut sänder nämndsekreterare protokollsutdrag för kännedom till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

Förvaltningens bedömning

Kommunen är skyldig att rapportera beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och gör därför det.
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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.12
Datum:
Systemförvaltare Annika Johansson

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

Socialnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, kvartal 3 2021
Rapporteringstillfälle: 2021-10-25
Ansvarig rapportör: Systemförvaltare Annika Johansson

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, som inte
är verkställda inom tre månader

Nya beslut som ej är verkställda inom 3 månader, redovisning för kvartal 3 2021 (från och med
2021-07-01 till och med 2021-09-30).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 3, ska besluten vara tagna
under perioden 2021-04-01 till och med 2021-06-30.

Antal ej verkställda beslut
äldreomsorg

4 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 3
Män: 1

Antal ej verkställda beslut
funktionshinder (SoL)

1 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 1

Antal ej verkställda beslut
individ- och familjeomsorg

0 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 0

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1361005 2021-05-06 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-10-11 Den enskilde har
erbjudits plats på boende,
men tackar nej. Önskemål
om specifikt boende i Ale
kommun.

1362830 2021-06-09 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-10-11 Den enskilde har
erbjudits boende, men tackar
nej. Har önskemål om
specifikt boende där även
hustrun bor.

1361400 2021-05-18 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-10-11 Den enskilde har
fått erbjudande om boende,
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men anhöriga tackar nej.
Önskar boende i norra delen
av Ale kommun.

1359175 2021-04-01 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-10-11 Den enskilde har
fått erbjudande 2021-05-26,
men tackar nej då hen önskar
avvakta till efter sommaren.

1359500 2021-04-13 Bostad med
särskild service

Funktionsstöd
(SoL)

2021-10-14 Behovet av stöd
ser för tillfället annorlunda
ut för den enskilde, varför
boende i kommunen inte
anses lämpligt i nuläget. Den
enskilde har tillfälligt
boende i annan kommun, i
väntan på att bostad i Ale
kommun anses lämplig.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som rapporterats som ej verkställda och avslutade

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Avslutat Kommentar

1347003 2020-09-21 Dagverksamhet Äldreomsorg 2021-10-06 2021-01-28 Den
enskilde har blivit
erbjuden plats på
dagverksamhet
2020-09-30, men
tackat nej. Vill
avvakta tills rådande
coronapandemi har
lugnat ner sig.

2021-04-26
Dagverksamheten
har varit stängd
under en period på
grund av covid-
smitta. Öppnad igen
från 2021-04-12.
Samtal förs med den



3(7)

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

enskilde för att starta
igång insatsen.

2021-07-29 Den
enskilde har fått nytt
erbjudande, men
anhöriga har tackat
nej till erbjudandet.

2021-10-06 Den
enskilde har återtagit
ansökan då behovet
har förändrats.

1355082 2020-07-20 Kontaktfamilj Individ och
familjeomsorgen

2021-10-25 2021-04-26 Lämplig
uppdragstagare har
ej hittats. Den
enskilde har
beviljats andra
insatser i väntan på
att verksamheten
finner lämplig
uppdragstagare.

2021-07-29 Lämplig
uppdragstagare har
ej hittats. Den
enskilde har andra
insatser som
verkställts i
avvaktan på att
verksamheten finner
lämplig
uppdragstagare.

2021-10-25 Beslutet
avslutat. Insatsen har
verkställts i senare
fattat beslut.
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Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som verkställts

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställighet Kommentar

1344110 2020-07-21 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-07-30 2021-01-28 Den
enskilde har tackat
nej till erbjudet
boende, vill endast
bo på ett specifikt
boende i Ale
kommun.

2021-04-26 Ingen ny
boendeplats har
erbjudits. Saknas
ledig lägenhet på
önskat boende.

2021-07-29 Den
enskilde har fått
erbjudande om
boende och tackat ja
till erbjudandet.

2021-07-30 Den
enskilde flyttar in på
erbjudet boende.

1292899 2018-03-08 Daglig
verksamhet

Funktionsstöd
(SoL)

2021-08-01 2020-10-19 Den
enskilde erbjuds
plats och insatsen
verkställdes 2019-
01-08. Den enskilde
har valt att avbryta
verkställigheten och
inte delta i daglig
verksamhet sedan
2020-02-21.
Verksamheten har
haft dialog med den



5(7)

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

enskilde att delta
några enstaka dagar,
men den enskilde har
valt att avstå. Dialog
mellan den enskilde
och verksamheten
pågår.

2021-01-28 Den
enskilde har fortsatt
valt att inte delta i
verksamheten.
Dialog mellan den
enskilde och
verksamheten pågår.

2021-04-26 Den
enskilde har fortsatt
valt att inte delta i
verksamheten. Den
enskilde kommer att
erbjudas plats på
annan daglig
verksamhet från och
med maj 2021.

2021-07-30 Den
enskilde har
erbjudits plats på
annan daglig
verksamhet, men har
själv valt att avvakta
med att påbörja
insatsen.

2021-10-25 Insatsen
har verkställts från
2021-08-01.
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Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som fortfarande ej är verkställda

Beslut nr. Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1357667 2021-03-10 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-07-29 Den enskilde har fått
erbjudande om boende, men
tackat nej. Önskar boende för
finsktalande, som finns i annan
kommun.

2021-10-11 Den enskilde står i kö
till boende i annan kommun,
önskar inte flytta till boende i Ale
kommun med hänsyn till särskilt
behov av språk.

1353414 2021-01-13 Bostad med
särskild service

Funktionsstöd
(SoL)

2021-07-29 Den enskilde erbjuds
plats på boende, men tackar nej
till erbjudandet.

2021-10-14 Den enskilde har fått
nytt erbjudande om boende,
tackat ja. Planering pågår för
inflytt.

1320477 2019-06-24 Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2019-10-17 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare, sökning
pågår.

2020-01-31 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare, sökning
pågår

2020-04-21 Kontakt är tagen med
socialsekreterare för att
gemensamt utforska nätverket
ytterligare.

2020-07-07 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

2020-10-22 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.
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2021-01-28 Under november
2020 utreds förslag på
kontaktfamilj. Föreslagen
kontaktfamilj avböjer uppdraget.

2021-04-26 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

2021-07-29 Uppstartsmöte med
föreslagen kontaktfamilj har
bokats men sedan avbokats av
olika orsaker. Nytt uppstartsmöte
är inbokat under hösten.

2021-10-13 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

1327118 2019-10-24 Kontaktfamilj Individ och
familjeomsorgen

2020-04-21 Finns förslag på
kontaktfamilj, men dessa har inte
gått att nå via telefon eller sms.

2020-07-07 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

2020-08-24 Tilltänkt
kontaktfamilj avsäger sig
uppdraget. Verksamheten söker
ny uppdragstagare.

2021-01-28 Verksamheten har
inte funnit lämplig
uppdragstagare, annonsering efter
uppdragstagare pågår.

2021-04-26 Verksamheten har
inte funnit lämplig
uppdragstagare. Den enskilde har
fått annan insats i väntan på
verkställighet.

2021-07-29 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

2021-10-13 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 108 Dnr S.N.2021.13

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 3 2021

Beslut

Socialnämnden beslutar

att notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för
inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i
enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 3 2021, 2021-07-01 till 2021-09-30, har två nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.

Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har fem verkställts, ett har
avslutats utan verkställighet och nio beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-10-25 för mer information.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 3 2021, 2021-
11-19

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-10-25

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 3
2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering av
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, i enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 3 2021, 2021-07-01 till 2021-09-30, har två nya beslut rapporterats in som ej
verkställda inom tre månader.

Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har fem verkställts, ett har avslutats utan
verkställighet och nio beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2021-10-25 för mer information.

Mattias Leufkens Annika Johansson

Administrativ chef Systemförvaltare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 3 2021, 2021-11-19

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-10-25
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Beslutet skickas till:

För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

Rutin för inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.

Beslutets genomförande

Efter beslut sänder nämndsekreterare protokollsutdrag för kännedom till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

Förvaltningens bedömning

Kommunen är skyldig att rapportera beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och gör därför det.
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Socialnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, kvartal 3 2021

Rapporteringstillfälle: 2021-10-25
Ansvarig rapportör: systemförvaltare Annika Johansson

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, enligt 9 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte är verkställda inom
tre månader

Nya beslut som ej är verkställda inom 3 månader, redovisning för kvartal 3 2021 (från och
med 2021-07-01 till och med 2021-09-30).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 3, ska besluten vara tagna
inom perioden 2021-04-01 till och med 2021-06-30.

Antal nya ej verkställda
beslut

2 Varav antal som gäller
insatser till:

BMSS 1, Kontaktperson 1

Kvinnor: 0

Män: 2

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1364295 2021-06-30 Bostad med
särskild service för
vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-10-14 Den enskilde har
varit och är ännu
frihetsberövad. Den enskilde
har fått erbjudande om
boende. Inflyttning är
planerad och fastställd.

1349291 2021-03-17 Kontaktperson Funktionsstöd 2021-10-25 Beslutet har
varit verkställt i början av
2021, men den enskilde
valde att avsluta
verkställigheten.
Verkställigheten saknar ny
lämplig uppdragstagare.
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Tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt 9 § LSS som
rapporterats som ej verkställda och avslutade

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Avslutat Kommentar

1352287 2020-12-16 Korttidsvistelse Funktionsstöd 2021-08-29 2021-04-26 Anhörig
önskar helgvistelse.
Verksamheten kan
endast verkställa
vistelse på vardagar.
Verksamheten och
socialsekreterare har
kontakt med
anhörig.

2021-08-25
Planering för
verkställande av
insats är gjord,
planerat startdatum
september 2021.

2021-10-25 Beslutet
avslutas. Insatsen är
verkställd i senare
beslut.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som verkställts

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställt Kommentar

1327174 2019-10-25 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-09-22 2020-04-22 Finns i
nuläget ingen
lämplig ledig plats.

2020-08-18 Finns i
nuläget ingen
lämplig plats ledig i
Ale kommun,
kommer att erbjudas
en möjlighet till
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placering utanför
kommunen i väntan
på ledig plats i Ale
kommun.

2020-10-19
Verksamheten har
regelbunden kontakt
med anhörig, som
uppger att köpt plats
utanför kommunen
inte är aktuellt.
Boendesituationen i
hemmet är god. Man
väljer att vänta på
lämplig ledig plats i
kommunen. Den
enskilde har andra
insatser i väntan på
boende.

2021-01-28 Saknar
lämplig ledig
boendeplats.

2021-04-26
Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men
tackar nej. Den
enskilde har andra
insatser i väntan på
boende.

2021-07-29 Den
enskilde får
erbjudande om plats
på nybyggt boende i
kommunen, tackar
ja. Planerad inflytt
september 2021.

2021-10-25 Den
enskilde flyttar in på
erbjuden
boendeplats 2021-
09-02.
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1336059 2020-03-12 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-09-02 2020-08-18 Saknar
lämplig ledig bostad
i kommunen. Den
enskilde vill enligt
pappan ej bo utanför
Ale kommun. Har ej
bråttom med att
flytta utan vill vänta
på lämpligt boende i
kommunen.

2020-10-19
Verksamheten har
regelbunden kontakt
med god man/pappa
angående
boendesituationen.
Den enskilde har
andra insatser i
väntan på
boendeplats.

2021-01-28 Saknar
lämplig ledig
boendeplats.

2021-04-26
Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men
tackar nej. Den
enskilde har andra
insatser i väntan på
boende.

2021-07-29 Den
enskilde erbjuds
plats på nybyggt
boende i kommunen,
tackar ja. Planerad
inflyttning
september 2021.

2021-10-25 Den
enskilde har flyttat
in på erbjuden
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boendeplats 2021-
09-02.

1326749 2019-10-21 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-09-09 2020-04-22 Finns i
nuläget ingen
lämplig plats
tillgänglig.

2020-08-18 Finns
ingen lämplig plats
tillgänglig i Ale
kommun.

2020-10-19 Ale
kommun saknar
lämplig ledig plats.
Verksamheten
kommer att starta
process kring att
erbjuda en lämplig
extern plats. Den
enskilde har andra
insatser i väntan på
att boende kan
verkställas.

2021-01-07
Erbjuden köpt plats,
men den enskilde
tackar nej. Saknas
lämplig ledig
boendeplats i Ale
kommun.

2021-04-26
Erbjuden köpt plats i
annan kommun men
tackar nej. Saknas
lämplig ledig
boendeplats i Ale
kommun. Den
enskilde har andra
insatser i väntan på
att boende kan
verkställas.
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2021-07-29 Den
enskilde erbjuds
plats på nybyggt
boende i kommunen,
tackar ja, planerad
inflytt september
2021.

2021-10-25 Den
enskilde flyttar in på
erbjuden
boendeplats 2021-
09-09.

1328252 2019-11-14 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-09-04 2020-04-22 Finns i
nuläget ingen
lämplig ledig bostad.

2020-08-18 Finns i
nuläget ingen
lämplig ledig bostad
i Ale kommun. God
man uppger att den
enskilde inte vill att
kommunen söker
placering i annan
kommun, utan vill
avvakta lämplig
bostad inom
kommunen.

2020-10-19 Finns
inget lämpligt
boende i kommunen.
God man uppger att
den enskilde inte
önskar bo utanför
kommunen. Har
andra insatser i
väntan på lämplig
bostad.

2021-01-28
Erbjuden köpt plats i
annan kommun
2020-12-04, tackat
nej till erbjudandet.
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Finns ingen lämplig
ledig bostad i Ale
kommun.

2021-04-26 Finns i
nuläget inget
lämpligt ledigt
boende i kommunen.
Den enskilde har
andra insatser i
väntan på boende.

2021-07-29 Den
enskilde får
erbjudande om plats
på nybyggt boende i
kommunen, tackar
ja. Planerad inflytt
september 2021.

2021-10-25 Den
enskilde flyttar in på
erbjudet boende
2021-09-04.

1338315 2020-04-21 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-09-07 2020-10-19 Önskar
specifikt boende.
Ale kommun saknar
ledig bostad på
önskat boende. Har
andra insatser i
väntan på boende.

2021-01-28 Saknar
lämplig ledig bostad.
Den enskilde vill
inte bo på den ort
där de flesta av Ale
kommuns
boendeplatser finns.
Vill ej heller bo i
annan kommun.

2021-04-26
Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men
tackar nej. Har
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särskilda önskemål
på boende. Den
enskilde har andra
insatser i väntan på
boende.

2021-07-29 Den
enskilde får
erbjudande om plats
på nybyggt boende i
kommunen, tackar
ja. Planerad
inflyttning
september 2021.

2021-10-25 Den
enskilde flyttar in på
erbjudet boende
2021-09-07.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som fortfarande ej är verkställda

Beslut nr. Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1357625 2021-03-09 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun i väntan på lämplig
ledig plats i Ale kommun. Den
enskilde tackar nej till erbjudandet.

2021-10-25 Den enskilde erbjuds
boendeplats 2021-10-15. Planering
av visning pågår.

1339769 2020-05-14 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2020-10-19 Ale kommun saknar
ledig bostad till den enskilde.
Kommer att erbjudas externt boende
under oktober månad. Har andra
insatser i väntan på ledig bostad.

2021-01-28 Finns ingen lämplig ledig
bostad att erbjuda.
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2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
Ingen lämplig ledig plats finns att
erbjuda i kommunen.

2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun. Den enskildes gode
man uppger att det inte är av intresse.

2021-10-14 Den enskilde får
erbjudande om boende 2021-09-14
men tackar nej. Endast intresserad av
specifik ort i Ale kommun.

1358592 2021-03-24 Kontaktperson Funktionsstöd 2021-08-25 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

2021-10-25 Verksamheten lämnar
förslag på uppdragstagare till anhörig
2021-08-09. 2021-09-17 meddelar
den enskilde att hen inte längre vill
ha insatsen.

1331179 2020-01-08 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2020-08-18 Saknar lämplig ledig
bostad i kommunen. Samtal med god
man 2020-08-18, kommer inom kort
att erbjudas alternativt boende. Den
enskilde har andra insatser i väntan
på att beslutet kan verkställas.

2020-10-19 Muntligt erbjudande om
lägenhet lämnas till den enskilde.
Den enskilde uttrycker att hen inte
vill bo på orten där lägenheten finns.
Vill endast bo i en speciell ort i
kommunen, men inte i det boende
som finns på orten.

2021-01-28 Erbjuden boendeplats
2020-12-18, men tackar nej till
erbjudandet då den enskilde inte vill
bo på den aktuella orten i Ale
kommun.

2021-04-26 Saknar lämplig ledig
boendeplats i kommunen. Den
enskilde har särskilda och specifika
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önskemål/krav om boende.

2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun, i väntan på plats i
Ale kommun. Den enskilde tackar
nej, har särskilda och specifika krav
på boende och ort i kommunen.

2021-10-25 Verksamheten saknar
lämplig ledig boendeplats på önskat
boende i Ale kommun.

1347175 2020-09-23 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-01-28 Saknar lämplig ledig
bostad i Ale kommun.

2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun. Den enskilde har
specifikt önskemål. Önskar endast
boende som är under byggnation.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på verkställande.

2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun, tackar nej. Den
enskilde trivs bra hemma och önskar
endast bo på specifikt boende i
kommunen.

2021-10-25 Den enskilde erbjuds
verkställighet genom köpt plats 2021-
09-29 men tackar nej. Den enskilde
har önskemål om specifikt boende i
Ale kommun.

1348112 20210-10-08 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-02-17 Samtal med anhörig,
erbjuden köpt plats i annan kommun.
Enskild tackar nej.

2021-04-26 Samtal förs med enskild
och anhörig om väntetid för boende
inom kommunen.

2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
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2021-10-25 Den enskilde erbjuds
boendeplats 2021-09-24 och tackar
ja. Planering pågår för inflytt.

1348417 2020-10-14 Kontaktperson Funktionsstöd 2021-04-26 Den enskilde har fått
annan insats. Om den insatsen
fungerar kommer kontaktperson inte
att vara aktuellt. Verksamheten
avvaktar med verkställande.

2021-08-13 Verksamheten har ej
lyckats hitta lämplig uppdragstagare.

2021-10-25 Verksamheten har sökt
anhöriga för att lämna förslag på
uppdragstagare men har under
perioden inte lyckats få kontakt.

1347914 2020-10-05 Ledsagarservice Funktionsstöd 2021-04-26 Insatsen har ej
verkställts på grund av de
restriktioner som gäller på grund av
rådande pandemi. Den enskilde
önskar ledsagning till aktiviteter som
innebär vistelse i folksamlingar.

2021-08-13 Önskemål om ledsagning
har inte kunnat verkställas till följd av de
restriktioner som FHM tagit fram. Ny
kontakt skall tas i höst.

2021-10-25 Verksamheten planerar att
kontakt med den enskilde nu när
pandemirestriktionerna har hävts.

1347940 2020-10-06 Korttidsvistelse
/Stödfamilj

Funktionsstöd 2021-04-26 Den enskilde har
särskilda önskemål gällande utförare
av insatsen korttidsvistelse i
stödfamilj. Rekryteringsprocess
pågår för att söka lämplig
uppdragstagare.

2021-08-13 Verksamheten har ej
hittat lämplig uppdragstagare.
Vårdnadshavare har även uttryckt att
detta är rätt beslut och är tveksamma
till att det ska verkställas.



12(12)

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

2021-10-25 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare.
Socialsekreterare är informerad om
att anhöriga ställer sig tveksamma till
insatsen.
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