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1 Nämndens uppdrag 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- antar utmaningar med lust och energi 

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag 

- förädlar våra tjänster och service 

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet 

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

4.1 Riktningsmål 

4.1.1 Ett tryggare Ale 

Planeringskommentar 
 

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

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

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

• Vidareutveckla Fritidsbanken och fältenhetens verksamhet på Rödklövergatan, för att bidra till trygg-
heten i närområdet. 

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

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

4.1.2 Fokus på kundnytta i Ale 

Planeringskommentar 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planeringskommentar 
 

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

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

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

• Driva på arbetet med att investera i ny teknik som gör anläggningarna mer tillgängliga och sänker drifts-
kostnader. 

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

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

4.2 Nämnden mål 

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

skapa mening, skänka flera dimensioner samt bidra till god folkhälsa 

och ökat välbefinnande. 

Planeringskommentar 

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

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

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

4.2.2 Kultur och fritid ska medverka i samhällsbyggnadsprocessen och bidra 

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

Planeringskommentar 

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

Design av byggnader och allmänna platser har också stor betydelse för användbarhet och framtida nyttjandegrad, 
och därmed för de driftskostnader som följer med varje investering. En byggnad eller en plats som används en-
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bart för ett ändamål och som står tom stora delar av dygnet blir i längden inte ekonomiskt hållbar för en kom-
mun. 

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

4.3 Uppdrag 

4.3.1 Uppdrag: Gallring och revidering av styrdokument 

Allmän beskrivning 

Fortsatt arbetet med revidering och effektivisering av styrdokument. 

Planeringskommentar 

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

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

4.3.2 Uppdrag: Genomlysning av hela organisationen 

Allmän beskrivning 

Effektivitet, placering, Ska kommunen fortsätta med verksamheten. 

Planeringskommentar 

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

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

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

4.3.3 Uppdrag: Planera kommunens 50-årsfirande 

Allmän beskrivning 

Motsvarande en 25 % tjänst. 

Planeringskommentar 

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

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

5.1 Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Bibliotek Totalt utlån 122 752 160 000 130 000 

- filialbibliotek 52 519 55 000 55 000 

- huvudbibliotek 70 233 90 000 75 000 

Antal besökare 92 851 160 000 130 000 

Totalt antal inloggningar 
under meröppettid på 
biblioteken 

14 300 16 000 16 000 

Utlåning av e-media som ej 
ingår i summan av totalt ut-
lån 

9 096 11 000 11 000 

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

   

Kulturskolan Antal inskrivna deltagare i 
kulturskolan, terminsbase-
rad 

596 650 650 

Antal genomförda kulture-
venemang kulturskola 

420 90 40 

Antal publik vid kulturar-
rangemang kulturskola 

3 019 5 000 3 000 

Antal inskrivna deltagare i 
kulturskolans lovverksam-
het 

 600 600 

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

62 63 40 

Antal lokalbokningar inom 
Kultur och fritidsnämndens 
ansvarsområde 

 17 000 18 000 

Antal utlåningar fritidsban-
ken 

20 231 20 000 20 000 

Aktivitetstillfällen barn och 
unga, från aktivitetsbidra-
get 

  140 000 

Beläggningsgrad (%), an-
del bokade timmar i idrotts-
hallar. 

  65  

Beläggningsgrad (%), an-
del bokade timmar i Ale 
Arena 

  75 

Varav andel (%) bokade 
timmar som är allmänhet-
ens åkning Ale Arena 

  25 

Öppen ungdomsverksam-
het 

Antal aktiviteter 772 1 000 500 

Antal deltagartillfällen i den 
öppna ungdomsverksam-
heten 

9 685 10 000 8 000 

Andel (%) ungdomsprodu-
cerad tid 

25% 60 30 

Andel tjejer (%), deltagar-
tillfällen i den öppna ung-
domsverksamheten 

 45 45 

Totalt antal öppna timmar i 
öppen ungdomsverksam-
het 

  2690 
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Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Totalt antal öppna timmar 
fältchatt 

  80 

Antal chatt-tillfällen i fält-
chatt 

  160 

Allmänkultur Antal genomförda kulture-
venemang allmänkultur 

  100 

Antal publik vid kultureve-
nemang allmänkultur 

  2 000 

Anläggning och arrange-
mangsstöd 

Antal deltagartillfällen i sim-
skola 

5 765 5 000 5 000 

Antal besökare i simhallen 25 697 35 000 30 000 

Antal beställningar anlägg-
ning och arrangemangs-
stöd 

 400 400 

5.2 Kommentar verksamhetsmått 

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

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

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

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

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

ningslivet. 

5.3 Beskrivning av basverksamhet 

5.3.1 Ale fritid 

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

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

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

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

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

5.3.2 Anläggning och arrangemangsstöd 

Enheten för anläggningar och arrangemangsstöd servar bibliotek, kulturskola, allmänkultur och kommunens fri-
tidsanläggningar med vaktmästeri och AV-teknik. Verksamheten ansvarar även för drift och förvaltning av kom-
munens fritidsanläggningar där driften oftast regleras genom drift/tillsynsavtal med föreningar. 



   

 

 

Utskottsplan med budget 2023, Kultur- och fritidsutskottet    11(14) 

 

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

Verksamheten arbetar utifrån en investeringsplan med långsiktiga investeringar både till spontanidrott och fritids-
anläggningar. 

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

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

5.3.3 Öppen ungdomsverksamhet och fält 

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

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

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

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

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

5.3.4 Allmänkultur 

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

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

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

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

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

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

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

5.3.6 Kulturskola 

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

Utöver den terminsbaserade undervisningen består verksamheten också av lovverksamhet. 

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

6.1 Ekonomisk sammanställning 

 

Besluts/verksamhetsområden 2022 2023 

Belopp i tkr Prognos Budget Budget 

Förvaltningsstab -7 076 -6 976 -5 433 

Verksamhet Fritid -53 406 -53 406 -57 689 

Verksamhet Kultur -24 728 -24 828 -26 135 

Totalt -85 210 -85 210 -89 257 

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

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

Förvaltningsstabens förutsättningar är oförändrade jämfört med föregående år, även om bemanningen är an-
norlunda på grund av föregående års organisationsförändring. Under denna verksamhet ligger förvaltningens ut-
vecklingsreserv för 2023. 

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

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

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

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

Analys och kommentar 

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

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

Ett tillitsbaserat arbetssätt fortsätter att vara grunden för styrningen av den ordinarie verksamheten. 

  

  

  

  


