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1 Verksamhetsanalys 

1.1 Ordförande och resultat 

Ordförande: Mikael Berglund (M) 

Årets resultat: 17 373 

Nettokostnad: -138 725 

Resultatet är exklusive pensionsförändringar. 

1.2 Nämndens uppdrag 

I kommunstyrelsens reglemente framgår kommunstyrelsens arbetsuppgifter. De viktigaste uppgifterna finns i §§ 
4 - 5 

4 § 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. 

Av kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägen-
heter samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och kom-
munalförbund vilka kommunen är medlem i. 

5§ 

Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt 

1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet, 
2. leda arbetet med att samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styr-

ningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i mål-
frågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och 
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den ekono-
miska ställningen under budgetåret utvecklas, 

5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag, 
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars 

har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i av-
seende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation, 
8. leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella samarbeten, 
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan nämnd, 
10. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande årsredovisningen till revisorerna sen-

ast 2 veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäk-
tige i ärendet, samt 

11. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till delårsrapport till revisorerna senast 2 veck-
or innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i ären-
det. 
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2 Periodens verksamhet - Sammanfattning 

2.1 Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för HR, kansli- och säkerhet, ekonomi samt strategi och uppföljning. 

Aktiviteter 

Ett nytt ekonomisystem är upphandlat. Införandet som startade under hösten 2021 har varit omfattande och 
fortsätter under Q1. En ny bankupphandling samt printerupphandling har också genomförts under året. En 
kartläggning av möjliga områden för automatisering genomfördes och en pilot på HR lön har genomförts. En 
rad e-tjänster på HR-området har utvecklats och ytterligare utvecklas 2022. Löneöversyn har genomförts. Löne-
kartläggning har genomförts, satsningar har betalats ut till grupper som identifierats utifrån denna samt om-
världsanalys. Översynen av BAS-intervaller är genomförd och samtliga befattningar är värderade. Chefsbefatt-
ningar har kalibrerats med stöd från en konsult från AON och är nu antagna. Grundutbildning för chefer är 
genomförd våren 2021. En digital chefsintroduktion har publicerats. Lönepolicy är antagen. Flertalet policys, 
riktlinjer och rutiner har tagits fram i syfte att komplettera HR-handboken. 

Juristerna har samverkat med regionen avseende avtal kopplande till hälso- och sjukvård samt pandemilagstift-
ningen. En säkerhetssamordnare med fokus brandskydd är rekryterad. Fokus har skiftat över mot krisberedskap 
och civilt försvar. Statsmaktens krav på området skalas upp löpande i takt med ett förändrat omvärldsläge. Under 
året har alla kommunens försäkringar förnyats. 

Kommunikationsarbetet har fortsatt präglats av covid-19 under senare delen av året. Den interna webben och 
externa webben ses över och ett arbete med att samla chefsinformation har startat. Kommunikationschefsrollen 
är vakant. Näringslivsluncherna är uppskjutna och utbildningsinsatser har fått skjutas upp eller hållits digitalt. 
Beredning av ärenden för kommunstyrelsen och fullmäktige har fortsatt som vanligt. En digital mognadsmätning 
har genomförts. 

Resultat 

Kommunstyrelsens arbete med att skapa likvärda förutsättningar, ändamålsenlig uppföljning och styrning på rätt 
nivå fortsätter och ger resultat. Den gemensamma analysen av sektorernas kompetensförsörjningsplaner är klar 
och revideras 2023. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige enligt plan. Förbättrade förutsättningar för 
transparens och ändamålsenlig verksamhet sker genom antagandet av ny styrmodell samt genom ny policy för 
internkontroll som antagits. Omvärldsdagen som pilotades hösten 2021, permanentas under 2022 och blir en del 
i kommunens systematiska omvärldsarbete. Klassificeringsstrukturer har fastställts och informationshanterings-
planer är under utarbetande. Digitalisering av material från löneenheten har skett för att materialet ska kunna 
hanteras i e-arkivet. Den nya policyn för Kommunikation, service och bemötande antogs av kommunfullmäktige 
under 2021. Utifrån policyn har riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande samt grafisk framställning och 
sociala medier antagits. En rad handböcker har också arbetats fram för att ge stöd åt utförare. Piloten för chatbot 
utvärderas under Q1 2022. Preliminära resultat visar på att tekniken har stor potential och att arbetsinsatsen med 
att träna chatboten för att kunna frigöra tid, är omfattande. 

Analys 

Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem har inneburit betydande arbetsinsats. Omfattande IT-krav, 
oklar utvärderingsmodell, för detaljerade funktionella krav förklarar avsaknad av anbud. Området informations-
säkerhet och GDPR har varit föremål för diskussion i och med att fler digitala verktyg används samt domen 
Schrems II. Samverkan med dataskyddsombundet, har fungerat väl och det kommuninterna GDPR-nätverket 
har återstartats. Styrdokumenten på informationshanteringsområdet har reviderats och en handlingsplan genom-
förs. Olika verktyg för digital, säker, kommunikation med kommuninvånare och andra har testats och en säker 
mötesapplikation har införskaffats via Inera. Översynen av kommunens digitaliseringsinsatser visar på behov av 
en ökad centralisering vad gäller instyrning av kommungemensamma digitaliseringsprojekt i syfte att nå ökade 
skalfördelar och en effektiv process för prioritering. 
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3 Strategiska målsättningar 

3.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Kommentar 

Målområdet hälsa och välbefinnande handlar om att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande samhälle, att 
människor i Ale är rustade för att nå sin fulla potential och att vi har hållbara stöd för de som har behov. I arbe-
tet med målsättningen är samverkan över verksamhetsområden, med olika huvudmän och aktörer i samhället en 
nyckel. Det görs bland annat i samverkansforumet tidigt samordnade insatser (TSI). I TSI finns ett övergripande 
fokus på att förebygga ohälsa och främja psykisk hälsa hos barn och unga. Under 2021 har två fokusområden 
varit: föräldrastöd samt våld i nära relationer. Genom samverkan med VGR har det under 2021 startats upp ett 
kompetenshöjande arbete kring suicidprevention. Detta genom utbildningsinsatser inom MHFA – första hjälpen 
till psykisk ohälsa, som har riktats till personal, samt utbildningen Livsviktiga snack, som har riktats till föräldrar 
med barn i åldern 9–12 år. Detta arbete samordnas genom kommunstyrelsen. 

Pågående ANDT-arbete, samt program för trygghet och säkerhet 2021–2024 har publicerats och kommunice-
rats. Även skriften Drogkompassen har tryckts och delats ut som kunskapshöjande åtgärd. 

3.1.1 Fokusområden: Ensamheten är en växande utmaning 

Kommunstyrelsen har under året stöttat fokusområdet genom att skapa förutsättningar för gemensamma som-
maraktiviteter via föreningslivet och sektor kultur och fritid. Öppna aktiviteter har varit möjliga för olika ålders-
grupper under sommaren. En ytterligare satsning har varit ”särskild sommarsatsning för gymnasieungdomar”. 
Där har ett team arbetat aktivt med att aktivera och arbeta relationsskapande med ungdomar som är i gymnasie-
ålder. 

För att synliggöra de aktiviteter, hjälp och stöd som finns kopplat till området ensamhet har kommunstyrelsen 
kommunicerat ut information via ale.se samt sociala medier. På informationssidorna kan invånare ta del av enkla 
tips och huskurer för vad en kan göra själv för att må så bra som möjligt under de rådande omständigheterna, 
samt länkar och kontaktuppgifter till de stöd som finns tillgängliga. Informationen går att hitta via ale.se/ensam. 

Under hösten har också ett samarbete kring ökat fokus på levnadsvanor med SIMBA-kommunerna, sjukhusen i 
väster samt samordningsförbundet Älv och Kust startats upp. Genom gemensamma digitala föreläsningar kring 
viktiga faktorer kring våra levnadsvanor görs en gemensam satsning för att höja kunskapen om vad som får oss 
att må bra och hur exempelvis vi kan hantera området ensamhet. Satsningen fortsätter under 2022. 

Ytterligare satsningar under året är uppstart av sportskola för seniorer, med start under 2022; förberedelser för 
uppstart av digitalt fältstöd under 2022, samt samverkansprojektet Ale Attitude tillsammans med Nödinge SK 
och Ahlafors IF. 

3.2 Kunskap och utbildning 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen stödjer sektorerna i genomförandet av målet om kunskap och utbildning och inom ramen för 
detta arbete bistår kommunstyrelsens med processledning, kunskapsunderlag, analyser för beslut samt med ut-
vecklandet av digitala verktyg och förutsättningar för detta. Kommunstyrelsen bidrar också med nätverk och 
relationsskapande insatser. Översynen av digitaliseringsinsatser syftar till att förbättra förutsättningar för hur 
digitala verktyg samordnas och prioriteras vilket på sikt ska leda till en ökad effektivisering av digitala verktyg 
som kan verka kompensatoriskt utifrån varje individs lärandeförutsättningar. 
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3.2.1 Fokusområden: Kunskap och förmågor i hållbar utveckling 

Kommunstyrelsen har bidragit genom samarbete med sektor utbildning, bland annat genom "På egna ben" där 
elever i åk 4–6 ska ta sig till skolan utan att bli skjutsade med bil under fem veckor. Kommunstyrelsen stöttar 
också arbetet med att utveckla samarbete mellan förskola, kost, lokalvård i arbetet med giftfri förskola. 

3.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

 

Kommentar 

Över lag går näringslivet bra i Ale kommun vilket bidrar till sysselsättning, arbete och företagsamhet. Kommun-
styrelsen stödjer Ung Företagsamhet vilket bidrar till företagsamhet och entreprenörskap bland unga. Ale kom-
muns styrka är den fortsatta tillväxten i befintliga bolag och lönsamheten i dessa där Ale också har en låg kon-
kursgrad även med hänsyn tagen till covid-19. Arbetslösheten steg i kommunen i samband med covid-19 men 
visar nu en tydlig förbättring där arbetslösheten sjunker och nu ligger på runt 5 % (lägre jämfört med övriga GR 
kommuner). Ale har fortsatt få nyetableringar då det saknas tillräckligt mycket och tillräckligt stor verksamhets-
mark. Stort fokus ligger på att förändra detta bland annat genom ett samarbete med Skanska för att få bergtäkten 
vid Stora Viken att omvandlas till verksamhetsområde i förtid. Området Osbacken och etableringar på privat 
mark kommer också att öka antalet nyetableringar under 2022. Kommunen har relativt sett, lågt nyföretagande 
per capita vilket på sikt kan påverka den ekonomiska tillväxten negativt, men kommunen har ett förhållandevis 
högt överlevnadstal för nya företag vilket är positivt. Samarbetet mellan kommunstyrelsen, AMFE, Komvux och 
Invux har stärkts under året. Ett av syftena är att få unga och nyanlända ut i arbete eller praktik i högre utsträck-
ning. Översiktsplanens strategier i Ale ska ge möjlighet att skapa goda arbetstillfällen och ge näringslivet goda 
förutsättningar för tillväxt och i och med dess antagande påverkas förutsättningarna positivt. 

3.3.1 Fokusområden: Att företagen i Ale är mer livskraftiga 

Ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag är en förutsättning för Ale kommuns utveckling. Kom-
munen vill upplevas som en företagsvänlig kommun av befintliga företag men även av framtida etableringar. Det 
ska upplevas som lätt att vara företagare i Ale. Kommunstyrelsen tar särskild hänsyn till utmaningen med ung-
domsarbetslöshet och människor som står långt från arbetslivet vid företagsetableringar med syfte att bidra till ett 
långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika förutsättningar kan försörja sig.  Kommunstyrelsen arbetar 
för att stärka företagen genom att bland annat erbjuda råd, stöd och utbildning vid företagsutveckling genom 
olika tillväxtprogram men också genom att lotsa till externa företagsutvecklingsprogram. Vidare faciliterar kom-
munstyrelsen vid etablering genom matchning, stöd och råd till företag samt genom att bidra med en helhetssyn 
för vilka etableringar som kommunen ska arbeta för. 

Ales näringsliv mår sammanfattningsvis mycket bra. Den senaste statistiken från bolagsverket visar att Ales före-
tag i snitt har en nettomarginal (procentuell vinst efter operativa och finansiella kostnader) som uppgår till 8% att 
jämföra med ett rikssnitt på 5% (Västra Götaland 6,7%). Antalet konkurser under året uppgick till fyra att jäm-
föra med 12 (snitt de senaste tre åren). I Svenskt Näringslivs ranking över kommunalt näringslivsklimat återfinns 
Ale däremot på en föga hedrande plats 186. Särskilt utmärkande och med gott näringslivsklimat korrelerande 
kriterier är upplevd tillgänglighet och positiv attityd till näringslivet från politiker och tjänstemän. Under 2022 
kommer särskild vikt att läggas på just detta. 

3.3.2 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för 

att erbjuda så många ungdomar födda 2004–2005 feriearbete inom 

sina verksamheter sommaren 2021. 

Kommunstyrelsens förvaltning erbjöd inga platser i och med pandemin. 
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3.4 Hållbart samhällsbyggande 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen har arbetat fram en handlingsplan utifrån Energi- och Klimatstrategin där följande insatser 
prioriteras; 

• Beställa klimatsmart mat till konferenser/möten 

• Inte köpa in engångsartiklar 

• Samordna inköp för att minska behov av frakt 

• Uppmuntra möjligheter till att resa med kollektivtrafik när behov av resande finns såsom exempelvis att 
redan i möteskallelser anpassa tider efter kollektivtrafik och beskriva hur man reser till mötet kollektivt. 
Skapa tid mellan möten för att möjliggöra att man ska hinna resa kollektivt 

• Driva på och efterfråga exempelvis digitalisering för minskad pappersanvändning 

• Ta hänsyn till klimatpåverkan när kommunen ska genomföra centraliserade inköp av julklappar för an-
ställda 

• Vid alla tillfällen av resor i tjänsten såsom exempelvis kompetensförsörjning genom kurser och konfe-
renser ställa nyttan av konferenser eller kursen i relation till klimatpåverkan och företrädesvis välja alter-
nativ som kan genomföras utan resor 

• Vid kommande upphandlingar eller omskrivningar av befintliga avtal rangordna leverantörer av möbler 
så att de företag som kan leverera återbrukade möbler prioriteras först där detta är möjligt 

Arbetet med målsättningen har även genomförts genom ny översiktsplan som antagits under 2021. Som exempel 
innebär ett av de strategiska vägvalen att förtäta i orterna, då redan ianspråktagen mark omvandlas. I övrigt har 
även kommunstyrelsen stöttat upp i det strategiska målsättningsarbetet med underlag och processtöd samt ge-
nom att bereda kommunens klimatlöften och följa upp de tidigare antagna. 

Det finns ett pågående arbete med att stärka företagsklimatet i kommunen genom arbete med omställning inom 
det lokala näringslivet och cirkulär ekonomi. Statistik och analyser kring företagsklimatet följs och arbete med 
energi- och klimatrådgivning genomförs för att stötta hållbart samhällsbyggande. 

3.4.1 Fokusområden: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och 

lösa samhällsutmaningar 

LRF:s lokalföreningen har under 2021 deltagit i arbetet med att ta fram ett planeringsunderlag för jordbruks-
mark. Samarbetet har gett djupare kunskap i frågor kopplat till jordbruksmarken. 

Kommunen har gått in i ett samarbete som Chalmers leder kring digitala tvillingar där offentliga organisationer 
(kommuner och regioner), näringslivet och universitet och högskolor samarbetar för att lösa olika samhällsutma-
ningar där teknik i form av en digital tvilling kan bidra med beslutsunderlag. Under 2021 har en inventering av 
möjliga case för Ales del där en digital tvilling kan användas, genomförts. 

Covidutmaningen utlöste ett nödvändigt samarbete som utvecklats till att näringslivet och kommunen nu till-
sammans skapat en beredskap för att smidigt lösa akuta frågor i samband med större etableringar. 

Kommunstyrelsen tillsammans med sektor utbildning och sektor socialtjänst har samverkat över gränserna för 
att gemensamt lösa utmaningen med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett samarbete har också 
utvecklats med FRG (frivilliga resursgruppen) som går ut på att FRG kan stödja den kommunala organisationen 
på frivillig basis i olika situationer. Vidare finns samverkan med bland annat nattvandrare. 

3.4.2 Fokusområden: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen 

Kommunstyrelsen har stöttat i genomförandet av de fem klimatlöften som kommunen har antagit. Löftena rör 
upphandling, gröna lån, cirkulära möbler och utåtriktade aktiviteter mot allmänheten. Uppföljning av löftena 
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visar att det ser ut som att Ale uppfyller samtliga löften för 2021. Nya löften är tagna inför 2022. En Energi och 
klimatstrategi antogs även av kommunen i år. 

Efterfrågan på energi- och klimatrådgivning hos allmänheten har ökat jämfört med föregående år och rådgivning 
har getts till ca 60 privatpersoner i år. En lunch kring elektrifiering har även genomförts i form av en företags-
lunch med näringslivet som har ökat kunskapen kring hur de konsumtionsbaserade utsläppen kan minskas och 
affärsnyttan i detta. 

3.4.3 Fokusområden: Handla lokalt 

Ett webinar genomfördes i mars för att få fler lokala företag att delta i upphandlingar. 

Julklappen för kommunalt anställda 2021 var ett digitalt presentkort laddat med 500 kronor som kunde användas 
i ett 60-tal anslutna lokala affärer, caféer-restauranger och serviceinrättningar. Julklappen har förutom ökad lokal 
omsättning bidragit till förbättrade kontakter med lokala aktörer. Ett utökat samarbete med annonsering för att 
få fler att handla lokalt har också genomförts. 

3.4.4 Fokusområden: Samordnad varudistribution 

Kommunstyrelsen bistår med utredningskomptens vid behov för detta fokusområde som på grund av pandemin 
prioriterats ner under 2021. 

3.4.5 Fokusområden: Arbetet med klimatsmart upphandling 

Arbetet med klimatsmart upphandling är en integrerad del av kommunens ordinarie upphandlingsförfarande. 
Rimliga klimatkrav omhändertas i upphandlingsunderlag kontinuerligt. Kommunstyrelsen bistår med utrednings-
komptens vid behov för detta fokusområde. 

3.5 Ett Ale 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen arbetar med målsättningen genom bland annat digitalisering och utveckling av likvärdiga ad-
ministrativa processer och styrdokument. Workshops har genomförts med alla chefer i kommunen för att ge 
förvaltningsledningen och målsägare ett underlag att arbeta vidare med under våren 2022. 

Inom ramen för digitaliseringsarbetet kartläggs kommunens digitaliseringsinsatser och kostnader i syfte att bland 
annat föreslå en modell för styrning av digitaliseringsmedlen. En chatbot för HR-lön har startats upp som kom-
mer att utvärderas under våren 2022. Arbetet med "framtidens vårdmiljöer" samordnas av kommunstyrelsen och 
en budget för arbetet har tagits fram samt en styrgrupp aktiverats. En digital mognadsmätning har genomförts 
och en kartläggning av kommunens kostnader för digitalisering. 

Ett projekt för att modernisera ale.se har startats upp, vilket är ett omfattande arbetet som kommer att positivt 
påverka kommunens möjligheter att kommunicera via ale.se. Beslut om genomförande är taget och budget är 
avsatt för projektet som för tillfället beräknas ta 1–1,5 år i genomförande. 

Slutligen pågår ett löpande med att skapa förutsättningar för en likvärdig administrativ process, som är en del i 
ett Ale. 

3.5.1 Fokusområden: Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg 

som skapar tillgänglighet dygnet runt 

Ett arbete med att kartlägga kommunens digitaliseringsinitiativ har startats upp kommungemensamt under hös-
ten 2021 och underlaget tillsammans med resultatet från Dimios (digital mognadsmätning och arv) visar att om-
råden såsom effekthemtagning, nyttorealisering och att tänka möjligheter för att skala digitaliseringsinitiativ är 
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områden som behöver utvecklas i kommunen. Mot bakgrund av detta har ett förslag på ny organisation av in-
styrning för digitaliseringsprojekt som är kommungemensamma tagits fram och ligger för dialog i förvaltnings-
ledningen under januari 2022. Arbetet som har genomförts har resulterat i utvecklad kunskap om vilka områden 
som kan utvecklas mer i syfte att nå en effektiv verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg. 

Möjligheterna att mötas digitalt har ökat men det finns fortfarande formkrav som behöver tillgodoses. Ett sådant 
är att kunna legitimera sig vid besök hos socialtjänsten. Kommunstyrelsen har därför varit inblandad i att skapa 
förutsättningar för socialtjänsten att ha digitala klientmöten via teams med identifiering via bank-id. 

Uppdraget att införskaffa ett nytt ärendehanteringssystem är pågående, men på grund av att inga anbud inkom 
blev det försenat. 

3.5.2 Fokusområden: Väl fungerande kommunikation och informationsflöden 

för/mot Ales invånare 

Kommunstyrelsen arbetar med den övergripande externa kommunikationen och har fokus på nytta för invånar-
na och det allmänna intresset. Utgångspunkten är samtidigt att öka förståelsen för vilket ansvar kommunen har, 
inte minst under det senaste årets pandemi.  Kommunikationen har fungerat väl i relation till pandemin och ruti-
ner är på plats för att snabbt kunna nå ut genom våra huvudkanaler Facebook och webben ale.se. 

Handlingar och sammanträdesplanering till nämnderna finns samlad, organisationen är beskriven genom organi-
sationsschema och styrdokument finns tillgängliga för Aleborna. 

3.5.3 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resur-

sanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar 

Vissa utbildningar inom kommunikation har inte kunnat genomföras i år på grund av coronapandemin. Utbild-
ningarna syftar dels till att kommunens verksamheter ska bli bättre på att kommunicera/utföra kommunikations-
arbete, dels till att kommunens verksamheter ska bli mer kompetenta beställare. Båda syftena ska skapa ett mer 
effektivt användande av kommunens resurser. Det finns ett pågående arbete så att nya lokaler för skola och 
äldreomsorg utformas flexibelt och ytor för utomhusvistelse samutnyttjas. Ett annat exempel är bilparkering där 
samutnyttjande kan regleras via avtal. 

Kommunstyrelsen samverkar med Frivillig resursgrupp (FRG), nattvandrare och andra berörda för effektivare 
resursanvändning och värdeskapande i kommunen. 

3.5.4 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra ak-

törer i genomförandet av verksamhetsplan och budget 

Kommunstyrelsen stödjer sektorerna i att utveckla samarbeten bland annat genom arbetet inom folkhälsa men 
också inom arbetet med ny översiktsplan och utveckling av näringsliv. Annat arbete som bedrivs över gränserna 
är digitaliseringsarbetet och arbetet med nytt kommunhus. Kommunstyrelsen även ansvariga för beslutsstödet 
och ger teknisk så väl som verksamhetsmässigt stöd till övriga sektorer i genomförande av verksamhetsplan och 
budget. 

3.6 En arbetsgivare 

 

Kommentar 

På våra chefsmöten är temat en arbetsgivare - vad behöver vi göra för att uppfattas som en arbetsgivare? Kom-
munstyrelsen som målansvarig för det strategiska målet om "en arbetsgivare" har tillsammans med chefsrepre-
sentanter från samtliga sektorer arbetat fram en övergripande rutin för tillfälligt och frivilligt arbete på distans. 
Rutinen ska tydliggöra tillfälligt och frivilligt arbete utanför arbetsgivarens lokaler. Tillfälligt och frivilligt arbete 
på distans är en viktig del av framtidens arbetsliv tillsammans med digitalisering, modernisering och utveckling av 
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verksamheten. Arbetsgivaren vill med denna rutin skapa tydlighet och främja målen ”En arbetsgivare” och ”Ett 
Ale”. 

Policy för Kommunikation, service och bemötande, som tagits fram inom kommunstyrelsen, antogs av kom-
munfullmäktige under 2021. Utifrån policyn har riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande tagits fram 
och antagits av kommunstyrelsen. 

För att stötta chefer i deras uppdrag finns informationsfilmer samt information om service, bemötande och till-
gänglighet på intranätet i chefsutbildningen. 

3.6.1 Fokusområden: Jämlika villkor och förutsättningar 

Ärendeflödesmätningar har genomförts vid två tillfällen under våren 2021 på HR lön för att synliggöra vilken typ 
av ärenden som enheten hanterar. Mätningen har identifierat områden där en effekthemtagning har potential och 
där teknik kan automatisera informationssökning vilket i sin tur kan frigöra mänskliga resurser för andra arbets-
uppgifter. Av den anledningen genomfördes en pilot på just HR lön med en chatbot. 

Omvärldsbevakning av hur anställningsavtalen kan digitaliseras har gjorts. Projektgrupp är tillsatt som ska pre-
sentera förslag under tertial 1 nästkommande år. 

Arbetet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen fortsätter för att skapa en tydlig bild av 
nuläget och framtida behov. 

Kompetensutveckling av befintlig personal sker aktivt genom vårdcollege, validering av outbildade barnskötare 
samt flera andra utbildningsinsatser för både individer och grupper. 

BAS översyn har genomförts och samtliga tjänster har BAS-värderats tillsammans med respektive chefer. Dessa 
värderingar har sedan kalibrerats gentemot övriga GR kommuners värderingar. De högre chefspositionerna har 
kalibrerats med stöd från en konsult från AON. 

Som ett prioriterat steg i kommunens ledarutveckling har HR-avdelningen tagit fram ett grundutbildningspaket, 
ett löpande arbete som kommer fortgå över tid och utvecklas. Vidare har upphandling av ett Ale specifikt ledar-
skapsutvecklingsprogram genomförts. Planering framåt avser att identifiera och sjösätta ytterligare insatser under 
2022. 

3.6.2 Fokusområden: Transparens och tydlighet 

Arbetet med ökad transparens fortskrider genom att kommunstyrelsen genomför en rad åtgärder som tillsam-
mans ökar invånare och andras möjligheter till insyn i organisationen. Det sker främst genom följande: 

 
- Publicering av samtliga politiskt beslutade dokument på www.ale.se i den så kallade författningssamlingen. Ge-
nom förändringar av strukturen på hemsidan har informationen strukturerats på ett sådant sätt att den är lättare 
att ta del av, hitta och framför allt samlad på ett ställe. Åtgärden främjar både extern och intern transparens. 
- Åtgärd motsvarande det ovan nämnda har genomförts i verksamhetshandboken på DAP (intranätet). 
- Åtgärder (kommungemensamma) inom arbetet med diariet såsom gemensamma benämningar av ärenden m.m. 
fortsätter för att göra det transparent över sektorsgränserna. 
- En centralisering av nämndadministration och registratur har initierats. 
- Handlingar och protokoll publiceras samlat på www.ale.se på ett sätt som samlar alla dokument på ett ställe. 
Handlingarna publiceras som en sammanhållen fil med rubriker, vilket gör att det blir enklare att ta del av. 
- Arbetet med nytt ärendehanteringssystem innebär att kravställning kommer ske av funktioner som webbdia-
rium, postlistor m.m. 
- Klassificeringsstrukturer och informationshanteringsplaner gör det tydligt för invånarna vilken information vi 
hanterar och hur. 
- Tydlighet främjas genom kommungemensamma riktlinjer för styrdokument, tydliga ansvar för bland annat 
remisser m.m. 

Därutöver genomför kommunstyrelsen utbildningar för organisationen med fokus på tjänstemannarollen, offent-
lighet- och sekretess, samverkan med de förtroendevalda m.m. 



   

 

 
Årsredovisning 2021, Kommunstyrelsen    11(18) 
 

3.6.3 Fokusområden: Utvärdera den tillitsbaserade styrningen regelbundet 

I slutet på 2021 antog kommunfullmäktige ny styrmodell för Ale kommun. Den tillitsbaserade styrningen utgår i 
modellen från genomförandet av dialogsamtal och baseras på tillitsdelegationens 7 principer. Under 2022 kom-
mer ett arbete pågå med att implementera den nya styrmodellen. Det är först i och med implementeringen som 
arbetet med tillitsbaserad styrning systematiseras likvärdigt över hela kommunen och får ett sammanhang vari-
från den kan utvärderas. Därmed har i dagsläget en utvärdering inte genomförts ännu. 
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4 Basverksamhet 

4.1 Uppföljning av basverksamhet 

Ekonomiavdelningens grunduppdrag fortgår med fokus på implementation av nytt ekonomisystem som ska gå i 
drift januari 2022. Ny bankupphandling är gjord och där Swedbank kommer att fortsätta vara kommunkoncer-
nens bank. Kommunen har också upphandlat ny printerleverantör och implementation av denna pågår för att 
kunna köras i gång när det nya ekonomisystemet börjar användas vid årsskiftet. 

Kommunens redovisningschef har gått i pension i maj och tf. redovisningschef är tillsatt. Ordinarie ekonomichef 
fungerar nu som tf. samhällsbyggnadschef fram till årsskiftet och budgetcontroller går in som tf. ekonomichef 
under tiden vilket innebär det en viss personalrokad inom avdelningen men inget som kommer att störa det lö-
pande arbetet. 

Avdelningen för kansli och säkerhet har en stödjande, styrande och uppföljande roll för koncernövergripande 
kansli- och säkerhetsfrågor. 

Avdelningen bedriver verksamhet inom följande områden och är både stödjande och styrande i processerna: 

• Kommungemensamma administrativa processer 

• Nämndadministration 

• Registratur och informationshantering 

• Arkiv 

• Förtroendemannaadministration 

• Juridik 

• Försäkringar 

• Dataskyddsfrågor och informationssäkerhet 

• Utredningar 

• Stöd till förtroendevalda 

• Demokratifrågor 

• Säkerhetsfrågor 

• Trygghetsfrågor 

• Beredskapsfrågor 

Därutöver har avdelningen en överförmyndarenhet som arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden. 

HR-avdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR-
området som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheten ska nå sina målsättningar. 

Vår HR-avdelning har tre olika ansvarsområden: 

Lön - betala ut rätt lön i rätt tid till alla våra medarbetare. 

Det strategiska – att tillse att vi har processer som stödjer oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgi-
vare, vilket bland annat berör kompetensförsörjning, rehabilitering och vår personalpolitik i stort. 

Det operativa – att tillse att HR-avdelningen kan ge verksamheternas chefer konsultativt stöd i alla personalfrå-
gor och på så sätt bidra till ett tydligt, tryggt och modigt ledarskap. 

Flera remisser har hanterats av avdelningen för strategi och uppföljning under perioden. Olika beslutsunderlag 
har arbetats fram och föredragits eller skickats på remiss, extern såsom intern remiss såsom policy för service och 
bemötande med tillhörande riktlinjer och handböcker. En förstudie på en chatbot-lösning inom löneområdet har 
tagits fram och en pilot är under genomförande. En ny styrmodell har arbetats fram och antagits av fullmäktige. 
Som en del i detta genomfördes en omvärldsdag hösten 2021. En förstudie för moderniserad hemsida har tagits 
fram och kommunen har genomfört en digital mognadsmätning (Dimios) och planerar för en systemmätning 
(Dios). Översiktsplanen är antagen och följer Boverkets modell för kontinuerlig översiktsplanering. Samarbetet 
inom ICLD är slutredovisat och arbetet med SERN:s årsmöte planeras för genom avdelningen. Arbetet med ny 
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vision och värdegrund har skjutits fram då andra arbetsuppgifter i kombination med frånvaro prioriterat om. 
Näringslivsrådet har mötts på Teams och arbetet där har delvis skett i specialiserade arbetsgrupper. Endast en 
näringslivslunch (elektrifiering) kunde genomföras och de flesta utbildningsinsatser har fått skjutas upp eller hål-
las digitalt. Företagsbesöken har också fått skjutas upp i stor utsträckning men genomförts digitalt i begränsad 
omfattning under våren och fysiskt under oktober-november. Nya sätt att utveckla etableringar har arbetats fram. 
En av dessa färdigställs under 2022 (Willys) och flera andra kommer att följa allt eftersom. Externa etablerare 
har, inte minst efter artiklar i GP (Northvolt), fått upp ögonen för Ale som en mycket lämplig kommun att eta-
blera verksamhet i. 

Under 2021 hanterade kontaktcenter 78 956 ärenden (85 094 år 2020) varav 4 539 besök, 11 988 via e-post och 
66 060 via telefon. Jämfört med 2020 har den totala mängden ärenden minskat med drygt 6 100 ärenden. Antalet 
e-post har minskat med drygt 3 600 som en följd av att kommunstyrelsens registrator sedan oktober 2020 hante-
rar samtliga mejl till Ale kommun. Under 2021 kom 900 färre besökare jämfört med 2020 som även det var ett år 
med få besökare som en följd av pandemin. De besvarade telefonsamtalen har minskat med knappt 2 000 samtal. 
Trenden med färre ärenden kan vara en följd av att Aleborna hittar alltmer information själva och kan göra sina 
ärenden via e-tjänster. 

Antalet inkomna samtal var 71 432 vilket ger en svarsfrekvens på 92 procent (93 procent 2020). Målet med en 
andel på 90 procent besvarade samtal har nåtts under hela året. Den genomsnittliga tiden som Aleborna fick 
vänta i telefon innan en kommunvägledare svarade låg på 31 sekunder. Andelen avslutade ärenden i telefon, när 
Aleborna inte behöver göra mer i ärendet, låg under året på 80 procent (82 procent 2020). 

Av de 66 060 besvarade samtalen kategoriserades 59 484 av kommunvägledarna och kan därför redovisas för 
respektive beställare: 

Fördelning samtal per beställare Antal Andel 

Socialtjänsten 15 917 27 % 

Samhällsbyggnad 14 324 24 % 

Alebyggen 11 706 20 % 

Utbildning 7 106 12 % 

Kommunstyrelsen 6 515 11 % 

Service 1 481 2 % 

Kultur och fritid 1 289 2 % 

Räddningstjänsten 1 146 2 % 

Totalt 59 484 100 % 

Utöver att hantera kanalerna telefon, e-post och besök har kontaktcenter även i uppdrag att handlägga flera olika 
ärenden för sektorerna. En uppskattning visar på cirka 4 500 ärenden fördelat på sektor samhällsbyggnad med 34 
procent (50 procent 2020), utbildning med 29 procent (28 procent), socialtjänsten med 16 procent (15 procent), 
service med 15 procent (2 procent) samt 6 procent för kommunstyrelsen (6 procent). 
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5 Ekonomisk analys 

5.1 Analys och förslag för framtiden 

Analys 

Kommunstyrelsen har för 2021 ett överskott på cirka 17,5 mkr om man undantar kommunens förändring av 
pensioner som på grund av en avsättning av engångskaraktär resulterade i ett kraftigt underskott. 

Kommunstyrelsens centrala medel har med anledningen av pandemin fungerat som en outnyttjad resurs för 
eventuella oförutsedda kostnader. Även om pandemin har föranlett vissa störningar så har den inte renderat 
ökade kostnader i någon större utsträckning varvid de centrala medel lämnats outnyttjade vilket också förklarar 
det relativt stora överskottet. 

Ekonomiavdelningen har utfört sitt uppdrag inom tilldelad ram med ett mindre överskott vilket kan förklaras 
med att ekonomichefen verkat som tillförordnad samhällsbyggnadschef för perioden maj-december och där 
ersättaren var en intern lösning vilket minskade kostnaderna. En viss nedsättning av tjänster under året samt 
pandemins effekter på kurs- och konferensmöjligheterna har också bidragit till resultatet. Införandet av ett nytt 
ekonomisystem har dock begränsat överskott med dubbla kostnader för IT-licenser samt förhöjda kostnader för 
IT-konsulter. 

HR-avdelning har ett positivt resultat för 2021 vilket i huvudsak förklaras med lägre personalkostnader än budge-
terat. En viss omsättning av personal där vakanser under delar av året ersatts med timanställda har bidragit till att 
kostnaderna hållits nere. Även kostnader för konsulttjänster har legat på en låg nivå vilket bidragit till överskot-
tet. 

Kansli- och säkerhetsavdelningens relativt stora överskott består av en vakant tjänst inom säkerhetsavdelningen 
under större delen av året samt en föräldraledighet under vår och sommarmånaderna. Utfallet för kapitalkostna-
der blev betydligt lägre än planerat vilket också bidraget till resultatet. 

Avdelningen för strategi och uppföljning har för 2021 ett relativt stort överskott. En del är personalrelaterat med 
sjukskrivningar, personalomsättning samt pensionsavgång som förklaring. Färdtjänstens kostnader blev betydligt 
lägre än budgeterat vilket är en direkt effekt av pandemin men även kollektivtrafiken gjorde ett något bättre re-
sultat än förväntat. ICLD-projektet avslutades under 2021 och där har intäkterna redovisats med stor försiktighet 
genom åren vilket resulterade i att kvarvarande medel fick en kraftigt resultatpåverkande effekt när dessa bokför-
des vid slutet av året. Slutligen så har näringslivsenheten på grund av pandemin haft svårt att genomföra sina 
uppdrag som planerat vilket resulterat i lägre kostnader. 

Avvikelsen på pensionerna är följden av en större inlösen av ansvarsförbindelsen efter beslut i kommunfullmäk-
tige samt effekten av en nationell omräkning av pensionsförpliktelser till följd av förändrat livslängdsåtagande. 

5.1.1 Diagram - nämnd 

5.1.2 Sammanfattande tabeller 

Resultaträkning (insikt) 

Resultaträkning  

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse Budget 

3 Intäkter 5 131 19 724 14 593 

4 Material/Bidrag/Köpt vht -43 249 -42 000 1 249 

5 Personalkostnader -76 865 -73 624 3 240 

Övriga verksamhetskostnader -41 116 -42 825 -1 710 

Alla Konton -156 098 -138 725 17 373 
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Nettokostnad per verksamhet 

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget Årsavvikelse 2020 

Besluts/Verksamhetsområde     

Kommunchef (Sektorcentrala medel) -16 828 -7 745 9 083 3 598 

Ekonomiavdelningen -18 380 -18 168 212 956 

HR avdelningen -21 873 -21 619 254 119 

Kansli och säkerhetsavdelningen -19 714 -17 335 2 379 258 

Avdelning Strategi och uppföljning -31 342 -27 240 4 102 5 042 

Räddningstjänst (BORF) -33 287 -33 250 37 -33 

Förtroendemannaverksamhet -14 673 -12 911 1 762 1 739 

Pensioner -29 000 -90 722 -61 722 -201 

Nettokostnader -185097 -228990 -43893 11478 

Investeringar 

Investeringsanalys 

Reservkraft elbilsladdning godkändes sent under 2021 och har således inte hunnit starta. Syftet är att säkra ladd-
möjligheter för kommunens elbilar vid längre elavbrott. 

Investeringen för E-arkiv används för att digitalisera delar av dagens arkiv och framför allt de delar som kräver 
extern kompetens. Detta är ett pågående arbete som hänger ihop med investeringen kring nytt ärende- och do-
kumenthanteringssystem. 

Införandet av det nya ekonomisystemet är pågående och det är i drift från årsskiftet. Det kvarstår dock en hel del 
arbete under 2022 vilket är förklaringen till att medlen inte använts fullt ut. 

En upphandling för nytt diarium genomfördes under 2021 där ingen lämnade anbud vilket medför att investe-
ringen är outnyttjad och proceduren behöver göras om under nästkommande år. 

Kommunstyrelsens årsanslag har under 2021 använts för införskaffande av nya möbler till kommunkontoret i 
Nödinge. 

Infrastruktur för kollektivtrafik har under året använts för tillskapandet av två nya busshållplatser, en på Backa-
vägen i Nödinge och en på Vallmovägen i Älvängen. 

  

Investeringar, belopp i Tkr Bokslut 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Reservkraft elbilsladdnin  -1 500 1 500 

E-arkiv -101 -500 399 

Unit4 ERP -1 781 -3 000 1 219 

Ärende- o dok hant system  -650 650 

Årsanslag KS -311 -1 000 689 

Infr strukt för koll traf -1 956 -3 000 1 044 

Totalt: -4 149 -9 650 5 501 
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6 Personalanalys 

6.1 Kommunens anställda 

Kommunstyrelsen har under 2021 i snitt 5,4 färre tillsvidareanställda medarbetare i relation till 2020. Vid en jäm-
förelse med antal årsarbete är skillnaden bara två färre då siffrorna varierar baserat på om underlaget baseras på 
endast tillsvidareanställda medarbetare eller inkluderar visstidsanställda medarbetare. Största skillnaden är mellan 
februari och december där antalet tillsvidareanställda medarbetare i februari var 87,8 och i december 74,5 en 
skillnad på 13,3 tillsvidareanställda medarbetare. Skillnaden över året beror på den höga personalomsättning som 
kommunstyrelsen haft, 24,8 %, jan-dec 2021. Motsvarande siffra 2020 var 16,7 % vilket även det är en hög per-
sonalomsättning. Under året har 20 ersättningsrekryteringar genomförts inga av dessa har avslutat sin anställning 
under året. 

*siffror för personalomsättning innefattar även intern rörlighet. 

6.1.1 Antal anställda 

Antal anställda 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Antal tillsvidareanställda, 83,5 88,9 -5,4 

-varav kvinnor i % 71,7 % 70,1 % 1,6 

-varav män i % 28,3 % 29,9 % -1,6 

Antal heltidsanställda 89,5 95,6 -6,1 

Antal deltidsanställda 4,8 6,9 -2,1 

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 9,3 12,8 -3,5 

Antal arbetade timmar (timanställda) 1 750 1 213 537 

-varav kvinnor 1 316 1 213 103 

-varav män 389 0 389 

Årsarbetare    

-månadsavlönade 78 80 -2 

-timavlönade 1 1 0 

Totalt    

Siffrorna avser snitt antal anställda under jan-dec 2020 och 2021. 

6.2 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för sektorn över året är 6,20 %. Om vi tittar på avdelningarna så är det Strategi och uppföljning 
som har den högsta sjukfrånvaron på 13,32 %. Siffran kan tänkas bli högre då det är en viss eftersläpning på 
rapportering/löneberedning av sjukfrånvaro i lönesystemet och samtliga siffror syns först efter lönekörningen i 
januari. 

Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män varav det också är kvinnornas sjukfrånvaro som främst ökar. Sjuk-
frånvaron är mycket hög med tanke på att flertalet att kommunstyrelsens professioner under pandemin har kun-
nat ställa om till distansarbete. Allra högst sjukfrånvaro är det inom kontaktcenter som under året har sjukfrån-
varo på 26,5 %. Då detta är en enhet som i högre grad kräver närvaro kan viss frånvaro förklaras utifrån rådande 
pandemi men det är främst långtidsfrånvaron som ökat, vilket inte är kopplat till pandemin. För att hantera den 
höga frånvaron har vikarier tillsatts. 

Den totala sjukfrånvaron för kommunstyrelsen brukar historiskt sett vara låg vilket inte längre är fallet. 

Kommunstyrelsen kommer göra en närmare analys av sektorns samlade sjukfrånvaro för att kartlägga orsak samt 
för att skapa en hållbar arbetsmiljö för samtliga medarbetare. 
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6.2.1 Sjukfrånvaro i procent 

Volymtal 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,20 % 5,09 % 1,11 

Sjukfrånvaro, kvinnor 7,78 % 5,98 % 1,80 

Sjukfrånvaro, män 1,67 % 3,00 % -1,33 

Ålder - 29 år 3,9 % 3,4 % 0,5 

Ålder 30 - 49 år 6,04 % 6,16 % -0,12 

Ålder 50 - 6,7 % 3,8 % 2,9 

Korttidssjukfrånvaro 1–14 dagar 1,60 % 2,65 % -1,05 

Sjukfrånvaro 15–59 dagar 0,50 % 1,26 % -0,76 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 4,11 % 1,18 % 2,93 

6.3 Personalanalys och förslag för framtiden 

Ale kommun är en arbetsgivare som har ett förhållningssätt som präglas av stolthet omtanke och lust där strävan 
är att som arbetsgivare kommunicera och ge ett enhetligt bemötande. En av sektor kommunstyrelsens fokusom-
råden under 2021 har varit verksamhetsmålet -en arbetsgivare. Tillsammans med alla chefer i kommunen har 
kommunstyrelsen haft regelbundna träffar inplanerade under året där vi gemensamt arbetat med fokusområden 
som kan vara viktiga för att uppnå målet. Arbetet fortsätter under 2022 där identifierat fokus för våren kommer 
att vara internkommunikation, att vara ledare i Ale, ledarutveckling samt digitalisering. 

Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen är klar. Den är framtagen för att skapa gemensamma 
strategier i syfte att klara kommunens kompetensförsörjning i framtiden samt för att fortsätta att rekrytera, ut-
veckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Planen är viktig för kommunens fortsatta arbete med per-
sonalförsörjningsstrategier, detta för att arbetsgivaren ska vara en attraktiv arbetsgivare, skapa möjlighet att hitta 
nya lösningar och för att arbeta med fokus på ett hållbart arbetsliv. 

Under året har flertalet policyer, riktlinjer och rutiner antagits. Fortsatt är kommunstyrelsens fokus att bygga upp 
processer, strukturer, att skapa en transparens och en tillgänglighet för såväl interna verksamheter som invånare, 
besökare och näringsliv. Detta för att säkerställa att arbetet med offentlig verksamhet utförs på ett effektivt och 
relevant sätt och skapar mesta nytta för invånarna. 

En osäkerhetsfaktor under året har varit personalpåverkan med anledning av Covid-19.  Beroende på hur pan-
demin utvecklats har kommunstyrelsen kunnat utföra arbete mer eller mindre fokuserat på ordinarie arbetsupp-
gifter, men all ordinarie verksamhet har kunnat pågå. Då nästan all personal på kommunstyrelsen har möjlighet 
att helt eller delvis arbeta hemifrån har sektorn kunnat arbeta bra med förebyggande åtgärder i form av hemar-
bete, hålla distans, genomföra digitala möten med mera. 

Den totala sjukfrånvaron för kommunstyrelsen brukar historiskt sett vara låg vilket inte längre är fallet. Sektorn 
har hög sjukfrånvaro och den bedöms inte bero på pandemin utan främst är det långtidssjukfrånvaro med annan 
sjukfrånvaroorsak. Kommunstyrelsen kommer göra en närmare analys av sektorns samlade sjukfrånvaro för att 
kartlägga orsak samt för att skapa en hållbar arbetsmiljö för samtliga medarbetare. 

Kommunstyrelsen har även hög personalomsättning, främst inom HR-avdelningen och Strategi- och uppfölj-
ning. Detta är två avdelningar som under året gjort stora förändringar i arbetssätt och organisering, det finns 
även internförflyttningar ifrån dessa avdelningar. Under året har tjugo ersättningsrekryteringar gjorts inom sek-
torn. Kommunstyrelsen behöver framåt arbeta för att minska personalomsättningen, en stabilare organisation ger 
förutsättningar för ytterligare utvecklingsarbete och långsiktighet. 
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7 Uppdrag från 2019 

7.1 Uppdrag från 2019 

7.1.1 Ett landsbygdsprogram ska tas fram 

Status 

 Avslutad 

Kommentar 

Ett landsbygdsprogram har tagits fram av förvaltningen och antogs av Kommunfullmäktige den 15 november 
2021. 

7.1.2 Arbete med Klimatanpassningsplan ska fortsätta 

Status 

 Pågående med avvikelse 
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1 Verksamhetsanalys 

1.1 Ordförande och resultat 

Ordförande: Sonny Landerberg 

Årets resultat: -1 315 tkr 

Nettokostnad: 84 840 

1.2 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. Verksamheten 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 



   

 

 
Årsredovisning 2021, Kultur- och fritidsnämnden    4(21) 
 

2 Periodens verksamhet - Sammanfattning 

2.1 Sammanfattning 

Aktiviteter 

Under våren fick inte biblioteken vara en mötesplats men det säkerställdes att Ales invånare hade möjlighet att 
kunna söka information, använda bibliotekens skrivare och låna böcker. Flera av bokcirklarna blev digitala. 
Biblioteket ökade sin närvaro på sociala medier med att erbjuda boktips och att sprida information kring de digi-
tala tjänster som finns för alla som har ett lånekort. Hemleverans till riskgrupper fortsatte och alla som ville 
kunde hämta/lämna sina böcker utanför biblioteken. 

Den 1 juli lättades restriktionerna och möbler ställdes fram och biblioteken blev åter mötesplatser. Verksamheten 
har under hösten varit i full gång men med vissa försiktighetsåtgärder. Biblioteken har under hösten kunnat ar-
rangera författarbesök och Barnbokens dag, tagit emot alla elever i årskurs 1 och haft bokcirklar. 

Läsesalen på biblioteket i Ale kulturrum har genomgått en total omgestaltning. Arbetet är klart och rummet kom-
mer att kunna användas till många olika aktiviteter. 

Under sommaren har allmänkulturen genomfört flera välbesökta evenemang och kulturskolan har genomfört ett 
innehållsrikt sommarprogram. När höstterminen startade kunde kulturskolan åter undervisa fysiskt och den of-
fentliga verksamheten återgå till ordinarie program. 

Nya arbetssätt och metoder inom kulturskolan har fortsatt att utvecklats, tex genom att skapa filmat undervis-
ningsmaterial. Kulturskolan har samarbetat med sektor utbildning med gott resultat. Som ett led i att kultursko-
lan ska nå fler barn och nya målgrupper har projektet SHOWTIME i Nödingeskolan startats. Resultatet blev två 
succéartade konserter i Ale teater. Genom projektet fick över 100 barn som annars inte kommit till kulturskolan 
möjlighet att delta i orkesterspel. 

Under läsåret besökte en rytmikpedagog samtliga förskolor i Nödinge och träffade barn i åldern 3-5 år. I samver-
kan med särskolan träffade elever en dramapedagog som arbetar med olika teman för att stimulera kommunikat-
ion, interaktion och känslomässiga upplevelser. 
Under senhösten initierade och erbjöd kulturskolan också en turnerande verksamhet där teaterpedagog möter 
elever i förskoleklass. 

Ale fritid 

Under året har fokus varit på att samverka och stödja föreningslivet genom pandemin. Extra bidrag till återstart 
av föreningslivet, den så kallade föreningsmiljonen. Sommaren innehöll mycket aktiviteter såsom fotbollsskolor 
och simskolor. Det var stor efterfrågan på nybörjargrupper för sexåringar så simhallspersonalen skapade flera nya 
grupper under sommaren. Utemiljö vid vandringsleder och motionsspår har varit välbesökta och underhållits. 

Öppen Ungdom 

När de fysiska mötesplatserna stängdes skapades en digital mötesplats samt arrangerades Movement Ale. Move-
ment Ale samlade ungdomar runt om i kommunen som genom den digitala mötesplatsen kunde umgås, ta pro-
menader och göra quiz tillsammans utan att träffas fysiskt. 

Under hela sommaren har öppen ungdom haft verksamhet i både Nödinge och Älvängen under både dag och 
kvällstid. Totalt har öppen ungdom erbjudit 127 olika aktiviteter med totalt 2 051 deltagare. Det ger ett snitt på 
drygt 16 deltagare vid varje aktivitet. 

Resultat 

I en tid av distansering och isolering har behovet för Ales invånare varit stort av att ta del av kultur och fritids 
olika aktiviteter. Resultatet måste beskrivas vara utöver förväntan med tanke på årets nedstängningar och be-
gränsningar. 

För flera av sektorns verksamhetsmått har utfallet ökat, och i några fall ökat mycket, som exempelvis antalet ut-
lån av fritidsartiklar via fritidsbanken, antalet utlån för e-media på bibliotek, antalet elever i simskola samt antalet 
elever i kulturskolan. 
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Analys 

Kultur och fritid har under årets första halvår varit starkt påverkad av pandemin. Under devisen ”att inte ställa in 
utan att ställa om” har kreativitet och engagemang bland medarbetarna bidragit till nya arbetssätt och metoder. 
Den täta dialogen mellan ledare och medarbetare har bidragit till ett positivt arbetsklimat som i sin tur bidragit till 
hur aktiviteter och utbud utformats. Kultur och fritid har under året som gått lyckats skapa goda förutsättningar 
för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet trots pandemin. 
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3 Strategiska målsättningar  

3.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Kommentar 

Kultur och fritids verksamheter är värdefulla samhällsresurser för invånarna och har stor betydelse för både den 
psykiska och fysiska hälsan. Forskning visar att kultur och fritidsaktiviteter har positiva effekter på upplevd hälsa 
och välbefinnande samt minskar oro och psykiska besvär. 

Inledningen av året innebar att sektorn påverkades stort av de olika restriktioner som har varit gällande medan vi 
under sommaren och hösten kunde återgå till normalläge. 

Under 2021 har kultur och fritids verksamheter anpassat arrangemang och aktiviteter samt startat digitala forum. 
Trots pandemin har sektorn erbjudit ett stort urval av aktiviteter för barn och ungdomar fördelade på deras fri-
tid, dvs kvällar, helger och lov. 

Under året har läsesalen på biblioteket i Nödinge genomgått en total renovering. Rummet har fått en helt ny ka-
raktär. Inredningen består av en gradäng som kommer att ge bibliotekets arrangemang så som barnteater, sago-
stunder och författarbesök en helt annan inramning. På väggarna har det kommit upp ljudabsorbenter och på 
golvet en heltäckande matta vilket gör att ljudmiljön blir mycket behaglig. Rummet kommer att uppskattas för 
sin vackra och behagliga miljö. Här kommer bibliotekets besökare att trivas när de sitter och läser och studerar 
eller tar del av bibliotekets arrangemang. 

Fritid har under året samverkat med RF SISU idrottsutbildarna och hållit digitala utbildningar för föreningslivet 
med fokus på värdegrundsarbete. 

I sektorn har arbetsmiljön, den fysiska, sociala, organisatoriska och digitala arbetsmiljön, varit i fokus under hela 
2021 och ledarskapet har präglats av dialog, nytänkande och samarbete. 

3.1.1 Fokusområden: Tillgängliggöra älven 

Älven är en stor resurs och intresset hos invånare i Ale är högt i att ta del av de naturvärden som finns runtom-
kring. Idag finns möjlighet till fiske, grillning och promenader längs med älven. 

Sektor kultur och fritid har gemensamt med sektor samhällsbyggnad och med stöd av kommunstyrelsen genom-
fört en kartläggning av så kallade gröna objekt. Kartläggningen har identifierat ett antal rekreationsytor i kommu-
nen samt ansvar för driften av dessa. I kartläggningen har ett antal objekt identifierats som har anlagts genom 
projektfinansiering och dessa saknar till viss del långsiktig driftsbudget. Delar av objekten har otydligt ansvar, ett 
av dessa är området längs älven. Arbetet med ansvarsfördelning och ekonomiska förutsättningar har fortgått un-
der året och har till syfte att skapa tydlighet för invånarna i Ale om vilken sektor som ansvarar för vilka gröna 
områden. 

Aktiviteter 

 
Kartlägga gröna objekt  

 

3.1.2 Fokusområden: Arbete nära hemma 

Kultur och fritid har inventerat föreningars möjlighet att hyra ut sina lokaler som arbetsplatser för distansarbete. 

Kultur och fritid har sammanställt en rapport om behovsanalys för lokaler som är första steget i kommunens 
process för framtagande av lokalförsörjningsplan. För att kvalitetssäkra sektorns arbete med lokaler och som be-
ställare gentemot fastighetsägare har en ny funktion som utvecklingsledare lokaler och anläggningar tillsatts inom 
sektorn. 
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Aktiviteter 

 
Inventering av lokaler för uthyrning som arbetsplatser  

 

3.1.3 Fokusområden: Vikten av att Kulturskolan är tillgänglig för alla barn och 

ungdomar 

En viktig utgångspunkt för ökad tillgänglighet är att ta hänsyn till 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. 

Under året har flera initiativ till ett ökat samarbete mellan kulturskolan och flera andra verksamheter tagits. Sek-
tor kultur och fritid har tillsammans med sektor utbildning tagit fram ett barnkulturprogram för Ale kommun. 
Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn och unga ska få tillgång till varierade kulturupplevelser och möjlig-
het till eget skapande under hela sin uppväxt. 

3.1.4 Fokusområden: Ensamheten är en växande utmaning 

Ensamhet och social isolering är hälsofarlig. Under sommar och höst har restriktionerna lättat och Ale borna har 
hittat tillbaka till biblioteken, barn har fått simundervisning, unga har feriearbetat och tagit del av öppen ung-
doms, fritids och kulturverksamhet . 

3.1.5 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. 

Nämndens mål är att kultur och fritid ska sträva efter att skapa jämlika förutsättningar för god folkhälsa i Ale 
kommun. Genom samverkan med och stöd till föreningar värnas de demokratiska principerna. Sektorns utbud 
bidrar till god folkhälsa och ökat välbefinnande. 

Under första halvåret kunde sektor kultur och fritid inte erbjuda sitt ordinarie utbud av verksamhet på grund av 
pandemin. Under sommaren kunde aktiviteter för barn och unga genomföras med gott resultat. Hösten har inne-
burit att enheterna inom sektorn i stort sett har kunnat erbjuda sitt planerade utbud. 

Under 2021 har det inkommit fjorton Aleförslag att jämföras mot tio inkomna år 2020. Det är glädjande att invå-
nare i Ale vill bidra till att utveckla innehållet i kultur och fritids verksamheter. Sektorn håller för sannolikt att 
inkomna förslag kommer att öka varje år. 

Aktiviteter 

 
Fältverksamhet åk 6   

 

Kommentar 

Fältverksamheten har besökt alla kommunala och fristående skolor åk 6 under hösten och informerat om fältverksamhetens uppdrag. Responsen har 
varit väldigt positiv. Samtalsämnen som dialogen innehåller med ungdomarna är självkänsla, identitet och självförtroende. Aktiviteten kommer att bli en 
ordinarie verksamhet. 

Uppdrag: Fritidsbanken ska implementeras som en del av sektorns utbud 

Status 

 Avslutad 

Kommentar 

Under 2021 har fritidsbanken blivit en ordinarie verksamhet inom kultur och fritid, enhet fritid. Fritidsbanken 
samverkar med skolor och föreningar och bidrar till att fler aktiviteter för barn och ungdomar kan erbjudas. 
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Utlåningsstatistiken visar att det finns ett stort behov av fritidsbanken som idag är placerad i Älvängen. Utlå-
ningen har kraftigt ökat sen fritidsbanken öppnade 2020. En person är heltidsanställd och samverkar med arbets-
marknadsenheten för att bemanna fritidsbanken. 

Antal artiklar utlånade i butiken i Älvängen är 3 567 stycken. Snabblån, vilket innebär att man lånar en artikel un-
der dagen, är 16 664 stycken. 

Totalt antal utlån för 2021 är 20 231 artiklar. Målet för utlån under 2021 var 3 000 artiklar. 

  

Uppdrag: Den öppna ungdomsverksamheten ska möta ungdomar på ungdomars egna 

arenor 

Status 

 Avslutad 

Kommentar 

I enheten för öppen ungdomsverksamhet pågår arbete tillsammans med medarbetare och ungdomar, att utveckla 
uppdraget. Inriktningen på utvecklingsarbetet är att framgent finnas på fysiska, digitala och mobila mötesplatser. 

Under året har tre mötesplatser samt den nystartade digitala fritidsverksamheten hållit öppet. Den digitala platt-
formen ger förutsättningar till att nå nya grupper av ungdomar. Medarbetarna upplever att det finns ett uppdämt 
behov hos ungdomar att få träffas igen. 

För att fullt ut kunna utvärdera den nya mobila verksamheten finns behov av att komma igång i större omfatt-
ning. 

3.2 Kunskap och utbildning 

 

Kommentar 

Det livslånga lärandet är en grund i kultur och fritids verksamheter. Lärandet har utgångspunkt i det frivilliga del-
tagandet. 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 kunskapsför-
medling och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamheten bidrar till att öka intresset och lusten för bild-
ning, 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 erbjuder en öppen och trygg mötesplats där ungas egna intressen, 
erfarenheter och kunskaper tillvaratas vilket bidrar till personlig och social utveckling. 

• Stödet till föreningslivet utgår från demokratiska värderingar, normer och ideal och på så sätt bidrar det 
till att värna om och utbilda i demokrati. Ett sådant ideal är att verksamheten ska vara tillgänglig och öp-
pen 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. 
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3.2.1 Nämndens mål: Kultur och fritid ska i sina verksamheter bidra till det 

livslånga lärande med frivillighet som grund. 

Sektor kultur och fritids verksamheter bidrar till det livslånga lärandet för alla barn och unga genom att erbjuda 
ett varierat och intressant utbud i deras närområde på deras fritid. 

Samverkan mellan kommunens verksamheter och föreningslivet är central för att barn och unga ska må bra både 
i skolan och på fritiden. Kultur och fritid arbetar kontinuerligt genom att inspirera och uppmuntra till en me-
ningsfull fritid via föreningar, näridrottsplatser, idrottsanläggningar etc. Den uppskattade simskolan, som pågår 
hela året, har stor efterfrågan. Medarbetarna har med nya arbetssätt lyckats skapa fler platser under sommaren 
för att lära sexåringarna att simma och öka simkunnigheten. 
 
Huvudbiblioteket i Nödinge är även skolbibliotek för Da Vinci-, Kyrkby- och Nödingeskolan. Under en stor del 
av året, och även när höstterminen börjar, har folkbiblioteket erbjudit särskilda tider då klasser kan boka upp sig. 
Anpassningen är gjord för att inte allmänhet och elever ska mötas med risk för smittspridning. På grund av pan-
demin har biblioteket under långa perioder inte kunnat erbjuda en studiemiljö men från 1 juli öppnades studie-
platser gradvis upp igen. 

Att som barn få utvecklas i estetiska ämnen såsom bild, teater och musik bidrar i allt väsentlig del till ökade resul-
tat i skolan. Kulturupplevelser vidgar också perspektiv, skapar förståelse för andras villkor samt överbryggar olik-
heter. Kultur och fritid skapar förutsättningar för barn och unga att ta del av och själva skapa kultur genom 
undervisning i kulturskolan och publika kulturarrangemang, många gånger i samverkan med det fria kulturlivet. I 
år har kulturskolan implementerat semestertjänst vilket ger bättre förutsättningar för att möta barn och unga på 
deras fria tid under hela kalenderåret. Under året har de nya semestertjänsterna medfört större möjlighet till verk-
samhet under lovet, flera kortkurser och pröva-på-verksamheter har genomförts för sommarlovslediga barn, 
unga och vuxna. 

När de fysiska mötesplatserna stängdes skapade öppen ungdom en digital plattform som har varit välbesökt av 
ungdomarna. 

Uppdrag: Ny biblioteksplan för Ale kommun ska upprättas 

Status 

 Avslutad med avvikelse 

Kommentar 

En ny biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken kommer att tas fram under det första kvartalet 2022. Biblio-
teksplanen har flyttats fram till 2022 på grund av personalförändringar inom ledarfunktioner i sektor kultur och 
fritid. 

Uppdrag: Ny barn och ungdomskulturplan för Ale kommun ska upprättas 

Status 

 Avslutad 

Kommentar 

Kultur och fritid har tillsammans med sektor utbildning tagit fram ett barnkulturprogram som under hösten be-
slutats i respektive nämnd. En förutsättning för att Ale kommun ska 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 ska få 
tillgång till varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under hela sin uppväxt. 
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3.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

 

Kommentar 

Utifrån målsättningen har kommunen ett ansvar att underlätta för de invånare som möter höga trösklar på ar-
betsmarknaden. 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. 

Sektorn samverkar med sektor socialtjänst, arbetsmarknadsenheten samt arbetsförmedlingen för att skapa syssel-
sättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Fritidsbanken har visat sig vara en bra verksamhet 
för arbetsträning. Under 2021 har sektorn haft fem personer anställda via olika arbetsmarknadsåtgärder. 

3.3.1 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för 

att erbjuda så många ungdomar födda 2004-2005 feriearbete inom 

sina verksamheter sommaren 2021. 

Sektor kultur och fritid har genom kultur- och fritidsnämndens beslut haft ekonomisk möjlighet att ge förenings-
livet föreningsbidrag och förutsättningar till att erbjuda ungdomar feriearbete. Feriearbetare är en värdefull resurs 
till föreningslivets sommarlovsaktiviteter och genom samverkan har 56 ungdomar feriearbetat i sektorns anlägg-
ningar. 

Under april månad erhöll kommunen ett stadsbidrag för feriearbeten vilket resulterade i att sektorn genom Fri-
tidsbanken Pep Up och en anläggningsgrupp hade möjlighet att erbjuda ytterligare 16 stycken ungdomar feriear-
bete under sommarens 12 veckor. 

Kultur och fritid har under året samverkat med arbetsmarknadsenheten (AME), arbetsförmedlingen och både på 
kort och lång sikt har fritidsbanken haft möjlighet att ta emot personer som står under arbetsmarknadsåtgärd. 
Fritidsbanken har erbjudit fem personer arbete. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Antal ferieplatser i samverkan med 
föreningslivet 

72 75 96 % 

Antal individer i arbetsmarknadsåt-
gärd på Fritidsbanken 

5 5 100 % 

3.4 Hållbart samhällsbyggande 

 

Kommentar 

Kultur och fritid arbetar med att skapa förutsättningar för den kulturella infrastrukturen. De kulturella infrastruk-
turen kompletteras av infrastrukturer för såväl idrottsanläggningar som friluftsanläggningar. Dessa infrastrukturer 
ger förutsättning för att invånare i Ale ska känna trygghet samt få tillgång till god livsmiljö i sin närhet. 

Kultur och fritid erbjuder möjlighet till deltagande i ett rikt kultur- och fritidsliv i egen regi samt i nära samarbete 
med föreningslivets ideella krafter, detta bidrar till ett hållbart samhälle. Under året har kultur och fritidsnämnden 
tillskjutit extra medel till föreningar för att återstarta föreningen efter pandemin. 

Vid nyprojekteringar ska kulturenheten bidra till hållbart samhällsbyggande genom att det i tidigt stadium av pro-
cessen ges förutsättningar i form av att avsätta adekvata medel för offentlig gestaltning. Kulturarvsperspektivet är 
också viktigt att beakta på ett tidigt stadie i processen. Ökad samverkan med andra sektorer är avgörande för att 
nå framgång i detta. 

För att kvalitetssäkra sektorns arbete med lokaler och som beställare gentemot fastighetsägare har en ny funktion 
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som utvecklingsledare lokaler och anläggningar tillsatts. Denna funktion ska medverka till att lyfta sektorns ar-
bete med lokalförutsättningar och stödja verksamheternas arbete. 

Inom sektorn pågår arbete att utifrån målen i klimat 2030 undersöka hur respektive verksamhet kan bidra till 
måluppfyllelse. 

I kulturplanen för Ale kommun, antagen av kommunfullmäktige 2020-05-11 KF § 101, finns centrala perspektiv 
och förhållningssätt samt mål beskrivna. Området "Lätt att trivas" beskriver vikten av utformningen av det of-
fentliga rummet för att skapa funktionella, vackra och trygga miljöer. Tillsammans med sektor samhällsbyggnad 
och sektor service kommer riktlinjer kring användandet av den så kallade 1%-regeln att tas fram under 2022. 

3.4.1 Fokusområden: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och 

lösa samhällsutmaningar 

Samverkan med föreningslivet, andra sektorer och befintliga samhällsaktörer har fortskridit i den mån det varit 
möjligt under pandemin. Samverkan med ungdomsrådet och föreningsrådet sker genom återkommande dialog. 

Uppdrag: Vision Jennylund 

Status 

 Avslutad 

Kommentar 

Ridanläggningen är slutbesiktad och är i full drift. Föreningen höll en invigning i december. 

Visionsarbete att utveckla idrottsområdet Jennylund är en pågående dialog tillsammans med föreningslivet. 

Arbete pågår med installation av belysning och fiber för att förbättra internet på hela idrottsområde. 

3.4.2 Nämndens mål: Kultur och fritid ska medverka i samhällsbyggnadspro-

cessen och bidra till hållbara livsmiljöer, ett attraktivt Ale, med männi-

skan i centrum. 

Kultur och fritid är en viktig resurs i kommunens planarbete gällande gestaltande livsmiljöer, kultur- och fritids-
anläggningar, konstnärlig gestaltning och gränsöverskridande mötesplatser. Sektorns verksamheter bidrar till so-
cialt hållbara, trygga, levande och attraktiva samhällen och kan ur dessa perspektiv medverka i planprocesser. 

Sektorn har under perioden skapat förutsättningar för att medverka i samhällsbyggnadsprocessen kontinuerligt 
och tillsatt en resurs i sektorn som ansvarar för att hålla samman detta arbete. Under året har sektorn tagit fram 
en behovsanalys som ingår i lokalförsörjningsplanen. 

3.5 Ett Ale 

 

Kommentar 

Digitalisering ses som en nyckel för att möta framtida utmaningar vad avser lösningar för hållbar utveckling eko-
nomiskt, miljömässigt och socialt. För sektor kultur och fritid har den digitala utvecklingen varit stor under peri-
oden. Sektorns verksamheter anpassas särskilt så att barn och ungdomars behov tillgodoses under deras fria tid 
och sprids över alla orter i Ale kommun. 

Sektorn har under perioden inlett arbetet med en kommunikationsplan för att dels kartlägga nuläget avseende 
kommunikation dels identifiera behov framåt. 
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Under året har en folder arbetats fram som stöd i att beskriva utformningen av öppen ungdomsverksamhet. 

Då pandemin fortsatt påverkat verksamheten har marknadsföring av arrangemang fått genomföras i låg omfatt-
ning. När restriktioner lättar och smittskyddsåtgärder minskar framöver kan denna marknadsföring utökas. 

3.5.1 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare  

resursanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar 

Året inleddes med en organisationsförändring mellan sektor service och sektor kultur och fritid med syftet att 
skapa förutsättningar för en effektivare resursanvändning. Sektor kultur och fritids behovsanalys vid dialog om 
framtida bastjänster inom ramen för köp och säljverksamhet bedömdes svår att möta varför sektorerna tillsam-
mans föreslog denna organisationsförändring. De nya medarbetarna har under året fortsatt introducerats i verk-
samheten och strukturering av nya arbetssätt har inletts för att optimera arbetet och skapa mervärde för invå-
narna i kommunen. 

Under året har en modell för tillsynsstäd i idrottshallar tagits fram tillsammans med sektor service och sektor ut-
bildning. Denna modell har prövats under hösten och utvärdering pågår. 

Kultur och fritid har tillsammans med sektor utbildning tagit fram ett barnkulturprogram som under hösten be-
slutats i respektive nämnd. 

3.5.2 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra  

aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget 

Sektorns uppdrag är att hitta bra samarbetsformer inom och utanför kommunens organisation samt att bygga 
nätverk som levererar verksamhetsnytta. Målsättningen är att sektorn ska tänka helhet och söka samarbeten, där 
föreningslivet är en central aktör i sektorns arbete. 

I respektive enheter deltar medarbetarna i att upprätta enhetsplaner utifrån beslutad nämndplan. 

Nämndens mål: Kultur och fritid ska utveckla dialogen med intressenter 

Sektorn har följt folkhälsomyndighetens rekommendationer varför dialoger med fysisk närvaro har skjutits på 
framtiden, dialoger har till viss del genomförts digitalt. 

Dialog med föreningsrådet och ungdomsrådet sker kontinuerligt.  

  

3.6 En arbetsgivare 

 

Kommentar 

Inför 2021 minskades kultur och fritids budgetram vilket innebar att organisationen förberedde sig på att minska 
i antal resurser och neddragning av verksamhet. Nämndplanen 2021 blev ett viktigt styrdokument och imple-
menterades i verksamheterna för att klargöra sektorns uppdrag. Samtidigt som anpassning av verksamheterna 
utefter budget fortsatte pågick pandemin med olika restriktioner och som verksamheterna förhöll sig till. 

Inom sektorn har vissa enheter kunnat arbeta på distans och andra enheter inte. Distansarbete har varit positiv i 
den bemärkelse att enheterna har i dialog hittat nya digitala arbetssätt och tillsammans skapat en god arbetsmiljö. 

Den totala sjukfrånvaron på sektorn är anmärkningsvärt låg och är en följd av att medarbetarna varit delaktiga i 
utvecklingsarbeten, transparens och tillit mellan ledning och medarbetare samt att sektorn haft fokus på SAM. 
Kultur och fritid har den lägsta sjukfrånvaron inom Ale kommun. Sjukfrånvaro för sektorn för 2021 är 2,4 %, att 
jämföras med 2020 då den var 7,7%. 

Alla arbetsplatser har genomfört fysiska skyddsronder och haft årlig uppföljning av SAM. 
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3.6.1 Nämndens mål: Tillitsbaserat arbetssätt ska genomsyra kultur och  

fritids verksamheter 

Sektor kultur och fritid arbetar kontinuerligt med ett tillitsbaserat arbetssätt. De många omställningarna för re-
spektive enhet under pandemin har gjorts i en samverkande anda där medarbetarnas perspektiv bidragit till 
många bra lösningar. Alla medarbetares bidrag är viktiga i dialog om hur enheterna kan erbjuda bra verksamhet 
till Aleborna. Under 2022 kommer fortsättning på tillitsdialoger att ske, oavsett om de blir digitala eller fysiska. 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete - en naturlig del i verksamheten 

Status 

 Avslutad 

Kommentar 

I sektorn har arbetsmiljön, den fysiska, sociala, organisatoriska och digitala arbetsmiljön, varit i fokus under hela 
2021 och ledarskapet har präglats av dialog, nytänkande och samarbete. 

Den goda arbetsmiljön har trots pandemin kunnat bibehållas och fördjupas genom god samverkan och samtal i 
olika former, från risk- och konsekvensanalyser till samtal i grupp och individuellt. Den digitala arbetsmiljön har 
varit en utmaning då delar av arbete skötts på distans och möten skett genom Teams. Förutsättningarna har varit 
varierande för medarbetarna. 

Sektor kultur och fritid arbetar med "sunt arbetsliv" åtta friskfaktorer som forskare har funnit kännetecknar orga-
nisationer med låg sjukfrånvaro. Att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med friskfaktorer och skapa en 
känsla av sammanhang bidrar till en god arbetsmiljö vilket i sin tur leder till engagerade medarbetare. 

Sjukfrånvaro för kultur och fritid är anmärkningsvärt låg och klargör att sektorn arbetar i rätt riktning. 

3.7 Analys och förslag för framtiden 

Biblioteksverksamhet 

Även 2021 har präglats av covid-19. En stor del av planerad verksamhet har under vårterminen tvingats ställas in 
och även det som genomförts har inte alltid haft den önskade kontinuiteten. Under hösten har det blivit en 
återstart. Biblioteken är åter mötesplatser och aktiviteter och arrangemang har kunnat hållas. Året i helhet har 
präglats av omställning, att i möjligaste mål ställa om snarare än ställa in. Här har många goda idéer och aktivite-
ter kommit till som är viktiga att ta tillvara även när biblioteken är i ett normalläge. Utökade leveranser till äldre, 
ökad digital verksamhet som digitala läsecirklar, utökad närvaro på sociala medier där nya sätt att inspirera testats 
tillhör erfarenheter som är viktiga att ta tillvara. Även internt är det viktigt att ta tillvara den digital mötesformen 
och hur enheten lärt sig hantera den och få till bra dialog. Såväl externt som internt ska behovet av att ses i fy-
siskt eller digitalt möte värderas även när biblioteken är tillbaka i mer normal verksamhet. Digitala möten kan 
ibland fungera lika bra och ge stora tidsvinster genom att inte behöva transportera sig. 

Ale Fritid 

Ale fritid arbetar kontinuerligt med att utveckla kommunala anläggningar, anläggningarna ska vara tillgängliga, 
energieffektiva och erbjuda goda förutsättningar för verksamhet. Genom tvärsektoriell samverkan skapas förut-
sättningar för driftsoptimering, planerat underhåll samt energieffektiva åtgärder. 

Ale fritid skapar förutsättningar för att lägga is på Ale Arena, detta görs i samverkan med Surte Bandy inom ra-
men för tillsyn och driftsavtal. Den ordinarie säsongen i Ale Arena startar i mitten av oktober, önskemål finns att 
förlänga säsongen. Sektorn ser behov av att se över driftsformen och har initierat en utredning för detta. Utred-
ningen ska ske tillsammans med sektor service och i dialog med föreningen Surte BK. Under stängnings peri-
oden genomförs ett stort arbete med planerat underhåll i anläggningen. 

Enheten kommer arbeta vidare för att optimera service till kunder/brukare gällande uthyrningsverksamhet. För-
hoppningen är att Ale Kulturrum ska utvecklas vidare och flera konferens och mötesrum ska finnas att tillgå. 
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Genom att införa ett inpasseringssystem med taggar ökar tillgänglighet och ett framtida meröppet underlättas i 
idrottshallar och möteslokaler. 

Ale fritid har under året intensifierat arbetet med föreningsrådet som är en god samtalspartner mellan kommun, 
föreningsliv och frivilliga krafter. Det är ett prioriterat arbete att ha nära dialog och erbjuda stöd till föreningsli-
vet. 

I samverkan med sektor socialtjänst och arbetsmarknadsenheten, har sektorn förutsättningar att driva Fritidsban-
ken. Fritidsbanken erbjuder flera möjligheter för arbetsträning och arbetsintegrerat lärande. Fritidsbanken kom-
mer i samverkan med skolor och föreningar att bidra till att fler aktiviteter för barn och ungdomar kan erbjudas. 

Inför höstens skolstart samarbete fältgruppen och sektor utbildning genom planering av besök i skolklasser. I 
uppdraget som fältassistenter ingår klassbesök från årskurs 6. Besöken är ett främjande arbete för att tidigt bygga 
relationer med ungdomarna vilket visat sig vara positivt inför att ungdomarna börjar i högstadiet. Vid klassbesö-
ken presenterar sig fältgruppen och berättar om syftet med verksamheten. Fältgruppen erbjuder eleven en folder 
att ta med hem till vårdnadshavare. Under besöket genomförs en lektion om begreppen identitet, självkänsla, 
självförtroende, samt praktiska värderingsövningar. Fältgruppen har erfarit att om läraren är kvar i klassrummet 
under lektionen ger det större värde eftersom en del elever kan ha frågor och funderingar som man senare har 
möjlighet att ta upp med sin lärare. 
Efter klassrumsbesöket håller fältgruppen fortsatt kontakt och träffar eleverna i årskurs 6 genom att komma till 
skolan under lunch och rast. 

Kulturenheten 

Under året har kulturskolan implementerat semestertjänst. Kulturskolan har också fokuserat på gruppundervis-
ning, vilket har resulterat i en avsevärd ökning av antalet deltagare. Kulturskolan startade höstterminen med fy-
sisk undervisning, vilket är en stor lättnad för både pedagoger och elever. För att spinna vidare på den positiva 
utvecklingen behöver dialogen med medarbetare fortsätta för att utveckla rutiner och arbetssätt, främst gällande 
schemaläggning och lovverksamhet. Kulturskolan har också inlett samverkan med fritids i form av blås och stråk 
verksamhet för årskurs 2. Kulturskolan vill hitta ytterligare sätt att samverka med sektor utbildning, inte minst 
för att kunna nå barn som inte självklart kommer till kulturskolan. 

De fysiska aktiviteter allmän kultur har kunnat genomföra i sommar visar på ett uppdämt behov hos kommunin-
nevånarna i att ta del av kultur. När restriktionerna lättade efter sommaren kunde allmänkulturen genomföra det 
planerade program. Framåt behöver allmänkulturen hitta sätt och forum för att skapa medborgardialog kring in-
nehåll, främst i Ale teater. Arbetet med översyn av och förnyelse av konstprogrammet har inte kunnat genomfö-
ras som tänkt, främst pga personalavgång och nyrekrytering. Det är av stor vikt att sektorn startar dialog med 
samhällsplanering och fastighet rörande organisation- och ansvarsfördelning gällande 1%-procentsregeln. 

Öppen ungdomsverksamhet 

Öppen ungdom har nyligen avslutat rekrytering av tre personer som börjar sin anställning inom kort. Tid kom-
mer att läggas på introduktion för att ge bästa förutsättningar att utföra sitt uppdrag och trivas på enheten samt 
inom sektorn. Blivande bemanning kommer skapa förutsättningar för att hålla befintliga mötesplatser öppna i 
högre grad, bemanna den digitala mötesplatsen och i större utsträckning agera som mobila fritidsledare i hela Ale. 
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4 Basverksamhet 

4.1 Verksamhetsmått 

Årets resultat har påverkats av pandemin. Resultatet är en konsekvens av myndigheternas restriktioner och re-
kommendationer som begränsat sektorns verksamheter att skapa förutsättningar och aktiviteter för invånare i 
Ale. 

Biblioteken har haft begränsade öppettider men har trots restriktioner förhållandevis många besökare och total 
antal utlån. Det är en stor ökning i antal utlåning av e-media. 

Simhallen var stängd för allmänheten under våren vilket starkt påverkar utfallet av antalet besökare men under 
hösten kunde simhallen öppna upp och bedriva ordinarie verksamhet. Under sommaren har simhallen haft fokus 
på simkunnighet och bedrivit simskola för många nybörjargrupper med sexåringar då efterfrågan varit hög. 

Kulturskolan ser en ökning i elevantal. Ökningen beror på kulturskolans omställning till nya arbetssätt med 
större fokus på gruppundervisning och införande av nya kurser. Genomförande av kulturevenemang har varit 
ringa men på de som genomförts har antalet publik ändå varit hög. 

Under hösten beviljade kultur och fritidsnämnden ett särskilt tillskott, s k föreningsmiljonen, vilket gav före-
ningslivet förutsättningar att genomföra aktiviteter som syftar till att återstarta deras föreningsverksamhet efter 
pandemin. 

Fritidsbankens utlåning ökar stadigt från år till år. Nyttjandet av fritidsbankens utrustning skapar mycket rörelse 
för kommunens barn och unga. Fritidsbankens Pep Up satsning under sommaren har bidragit till många timmars 
aktiviteter och verksamheten får mycket positiv feedback från de som lånar utrustning. 

Sektorn är stolt över resultaten utifrån de förutsättningar och omställningar som skett med kort varsel. 
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Verksamhet Verksamhetsmått 
Utfall Årsredovisning 

2020 
Utfall Årsredovisning 

2021 
Budget 2021 

Bibliotek 

Totalt utlån 163 010 127 968 160 000 

- huvudbibliotek 99 438 71 298 90 000 

- filialbibliotek  56 670  

Antal besökare 126 837 92 851 160 000 

Antal inloggningar per må-
nad under meröppettid på 
biblioteken 

1 334 1 195 1 400 

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

 9 096 8 500 

Kulturverksamhet 

Antal deltagare i kultursko-
lan 

518 596 650 

Antal genomförda kulture-
venemang 

84 420 90 

Antal publik vid kulturar-
rangemang 

6 254 3 019 5 000 

Ale fritid 

Antal deltagartillfällen i sim-
skola 

4 512 5 765 5 000 

Antal besökare i simhallen 29 179 25 697 35 000 

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

62 62 65 

Antal externa lokalbok-
ningar inom Kultur och fri-
tidsnämndens ansvarsom-
råde 

12 868 11 116 17 000 

Antal utlåningar fritidsban-
ken 

 20 231 3 000 

Öppen ungdomsverksam-
het 

Antal aktiviteter 791 772 1 000 

Antal deltagare i den 
öppna ungdomsverksam-
heten 

10 142 9 685 10 000 

Andel ungdomsproducerad 
tid 

31% 25% 60 
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5 Ekonomisk analys 

5.1 Analys och förslag för framtiden 

Analys 

Kultur- och fritidsnämnden har för 2021 både ett förväntat och politiskt förankrat underskott. Summan ligger 
inom ramen för de politiska beslut som fattats gällande återstart av föreningslivet efter pandemin samt feriear-
bete för ungdomar i föreningsregi. Inom ramen för detta har kultur-och fritidsnämnden även tilldelat föreningsli-
vet extra satsningar i form av tillfälliga investeringsbidrag samt riktade bidrag utifrån inkomna ansökningar. 

Ledning och administration har med hjälp att nämndens utvecklingsreserv samt föräldraledighet lyckats finansi-
era hela satsningen på återstart av föreningslivet med endast ett mindre underskott som följd. 

Ale fritids resultat är präglat av pandemin där intäktssidan på framförallt idrottshallarna har varit betydligt lägre 
än budgeterat. Kostnaderna för de feriearbetande ungdomarna samt kostnader för de extra föreningsbidragen 
belastar också enheten och är en stor del av det negativa resultatet. Elkostnaderna blev också en faktor i slutet av 
året vilket självklart har sin del av avvikelsen. 

Den öppna ungdomsverksamheten har framförallt under våren påverkats kraftigt av pandemin. Nedstängning av 
verksamheten medförde en försenad rekrytering av vakanta tjänster vilket är den huvudsakliga förklaringen till 
överskottet. Ett större arrangemang under höstlovet i kombination med en något förbättrad personalsituation 
under hösten medförde att resultatet blev något lägre än vad som tidigare prognostiserats. 

Biblioteket har även de påverkats av pandemin utifrån minskat öppethållande i perioder. Det har dock resulterat i 
lägre personalkostnader då sjukfrånvaro inte behövt ersättas i samma utsträckning som tidigare. Med statliga me-
del från Kulturrådet har biblioteket i Nödinge rustat upp läsesalen som nu får ett bredare användningsområde 
jämfört med tidigare. 

Kulturenheten har utifrån pandemins förutsättningar förvaltat sin tilldelade ram väl. Enheten uppvisar ett posi-
tivt resultat som i huvudsak består av en nedsättning av tjänst under hösten samt något lägre kostnader för fram-
förallt annonser och viss förbrukning då antalet arrangemang begränsades av pandemin. En ökning av deltagare 
inom kulturskolan har dessutom bidragit till förbättrade intäkter. 

Sammantaget så har kultur- och fritidsnämnden trots pandemin lyckats bibehålla en stor del av den ordinarie 
verksamheten under större delen av året. Pandemins effekter på personalkostnaderna har omvandlats till extra 
satsning på föreningslivet och det har även använts till förstärkningar i den egna organisationen för att maximera 
verksamheternas leverans till kommunens invånare. Med ett välkommet budgettillskott inför 2022 så har 2021 
års åtstramningar i budget kunnat återställas och sektorn ser fram emot ett nytt verksamhetsår som förhopp-
ningsvis kommer handla lite mindre om virus och lite mer om verksamhetens aktiviteter. 

  

5.1.1 Sammanfattande tabeller 

 

Resultaträkning  

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse Budget 

3 Intäkter 3 966 4 996 1 030 

4 Material/Bidrag/Köpt vht -6 145 -8 439 -2 294 

5 Personalkostnader -34 458 -32 981 1 477 

Övriga verksamhetskostnader -46 888 -48 416 -1 528 

Alla Konton -83 525 -84 840 -1 315 
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Nettokostnad per verksamhet 

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget Årsavvikelse 2020 

Besluts/Verksamhetsområde     

Ledning och administration -6 802 -6 835 -33 391 

Ale fritid -46 626 -48 739 -2 113 -649 

Öppen ungdomsverksamhet -6 264 -6 069 195 521 

Bibliotek -10 513 -10 250 262 470 

Kulturverksamhet -13 320 -12 947 374 -668 

Nettokostnader -83525 -84840 -1315 65 

 

Investeringar 

Investeringsanalys 

Årsanslag är för 2021 förstärkt med en överföring från föregående års kvarvarande medel från inköpet av en ny 
ismaskin. Detta gjordes för att möjliggöra en investering på en ny hjullastare till Ale arena. Investeringsanslaget 
har utöver detta använts för inköp av bland annat musikinstrument samt byte av inventarier i verksamheten. 

Offentlig utsmyckning har under 2021 använts till inköp av två konstverk. Det ena en större utsmyckning av Jes-
sica Johannesson kallad ”Bortom det där borta” En större skulptur i järntråd som består av flera delar. Monterat 
utanför teatern i Ale Kulturrum. Det andra ett textilverk av Tina Frausin kallad ”Trädsvamp” monterat på vägg i 
ett konferensrum i Nödinge kommunhus. 

 

Investeringar, belopp i Tkr Bokslut 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Årsanslag -1 281 -1 306 25 

Offentlig Utsmyckning -210 -500 290 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totalt: -1 491 -1 806 315 



   

 

 
Årsredovisning 2021, Kultur- och fritidsnämnden    19(21) 
 

6 Personalanalys 

Sektor kultur och fritid är organiserad med en sektorchef och fyra enhetschefer med totalt fjorton arbetsställen 
utbredda inom Ale. Kultur och fritid är en sektor med bred spridning av verksamhet, både geografiskt men också 
innehållsmässigt. Det är i sig en utmaning då sektorn har få resurser och små volymer. Dessutom har verksam-
heterna så olika inriktning och erfordrar varierande utbildning och kompetens. Majoriteten av tjänster i sektorn 
är heltidstjänster men inom kulturskolan är flertalet deltidstjänster. Inom kultur och fritid arbetar flera enheter 
oregelbunden arbetstid fördelat på både kvällar, helger och i viss mån även storhelger. 

Inom sektor kultur och fritid saknas en ledningsnivå, i form av verksamhetschef, om man jämför med övriga 
sektorer inom Ale kommun. 

6.1 Kommunens anställda 

Sektor Kultur och fritid har 64 tillsvidareanställda fördelade 61% kvinnor och 39 % män och det är oförändrat i 
jämförelse med föregående år. Sektorn har låg personalomsättning men under året har sektorchef och biblioteks-
chef avslutat sina tjänster vilket blir påtagligt kännbar i en sektor som leds av en sektorchef och fyra enhetsche-
fer. 

Under året har en tjänst inom allmän kultur och en tjänst inom fritid varit utannonserade. I rekryteringen använ-
des kommunens rekryteringsmodell och efter en objektiv rekryteringsprocess blev resultatet att tjänsterna tillsat-
tes med interna sökande. Kultur och fritid ser gynnsamt på att rekrytera internt och det är en del i att nå målet 
"Ett Ale". Det är dessutom motiverande för medarbetarna att veta att det finns utvecklingsmöjligheter inom sek-
torn. 

En tjänst inom fritid har ändrat befattning då sektor kultur och fritid har identifierat behov av en gemensam re-
surs för att hantera lokaler, lokalfördelning, lokalförsörjning, säkerhetsarbete samt planering av service till enhet-
erna. 

Kultur och fritid har låg sjukfrånvaro, den lägsta siffran inom Ale kommun per årsskiftet. Det kan bero på att 
medarbetarna i hög grad varit delaktiga i att anpassa verksamhet efter de restriktioner som pandemin föranlett 
och skapa nya arbetssätt till att nå ut till fler invånare i Ale. 

Verksamheterna och sektorn har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, riskbedömt i varje enhet när folk-
hälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer, kommunicerat i nära dialog med medarbetarna. Sek-
torchef/interimchef har varit transparant och skriftligen informerat alla medarbetare månadsvis om aktuellt läge 
för hela sektorn och därmed ökat både trygghet och tydlighet. 

6.1.1 Antal anställda 

Antal anställda 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Antal tillsvidareanställda, 63,7 63,1 0,6 

-varav kvinnor i % 61,3 % 63,6 % -2,3 

-varav män i % 38,7 % 36,4 % 2,3 

Antal heltidsanställda 57,3 59,6 -2,3 

Antal deltidsanställda 14,3 12,1 2,2 

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 6,9 7,6 -0,7 

Antal arbetade timmar (timanställda) 1 235 267 968 

-varav kvinnor 450 224 226 

-varav män 785 44 741 

Årsarbetare    

-månadsavlönade 52 52 0 

-timavlönade 1  1 

Totalt    
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6.2 Sjukfrånvaro 

Inom sektor kultur och fritid är total sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro från dag 1 -14 glädjande nog väldigt låg 
och långtidssjukfrånvaro från dag 15 - 59 är i det närmaste obefintlig. Resultatet föranleder inga direkta insatser 
utan är en indikation på att sektorns fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och de arbetssätt som pande-
min gett upphov till, tillitsbaserade och utvecklande dialoger med arbetsgrupperna och ett lösningsfokuserat och 
coachande ledarskap varit främjande över tid. Sektorns sjuklönekostnader är låga i förhållande till antal anställda 
och total sjukfrånvaro. 

Sektorn har under 2021 en total sjukfrånvaro om 2,4% per 2021-12-31 vilket är en minskning om 5,29% i jämfö-
relse med samma period föregående år. 

Korttidsfrånvaron är fortsatt låg om 2% per 2021-12-31 och kan jämföras med värdet per 
2020-12-31 då frånvaron var 4,53%. 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen upp till 29 år har tidigare visat på höga frånvarotal och uppföljning har skett sär-
skilt på denna målgrupp i syfte att minska ohälsa och ge rätt förutsättningar och stöd. Per 2021-12-31 är frånvaro 
4,8% vilket är en markant minskning mot jämförande värde om 13,9% per 2020-12-31. För åldersgruppen 30-49 
år är frånvaron per 2021-12-31 2,19% vilket är en minskning i jämförelse med föregående år med 6,06%. För 
åldersgruppen 50 år och uppåt har frånvaron minskat från 7,8% per 2020-12-31 till 2% per 2021-12-31. 

Totala sjukfrånvaron mellan sektorns enheter varierar för 2021, lägst total sjukfrånvaro har enheten fritid med 
1,70% och högst frånvaro har enheten öppen ungdomsverksamhet med 3,48%. Högst korttidsfrånvaro har 
biblioteket med 2,93% och lägst korttidsfrånvaro har kulturverksamheten. 

Den goda arbetsmiljön har trots pandemin kunnat bibehållas och fördjupas genom god samverkan och samtal i 
olika former, från risk- och konsekvensanalyser till samtal i grupp och individuellt. Den digitala arbetsmiljön är 
en utmaning då delar av arbete skötts på distans och möten skett genom Teams. Förutsättningarna har här varit 
ojämna för medarbetarna 

Sektor kultur och fritid arbetar med Sunt arbetsliv åtta friskfaktorer som forskare har funnit kännetecknar organi-
sationer med låg sjukfrånvaro. Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra och presterar på arbetet. Att ar-
beta aktivt, systematiskt och långsiktigt med friskfaktorer och skapa en känsla av sammanhang bidrar till en god 
arbetsmiljö vilket i sin tur leder till engagerade medarbetare. 

6.2.1 Sjukfrånvaro i procent 

Volymtal 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2,40 % 7,69 % -5,29 

Sjukfrånvaro, kvinnor 2,81 % 8,48 % -5,67 

Sjukfrånvaro, män 1,67 % 6,25 % -4,58 

Ålder - 29 år 4,8 % 13,9 % -9,1 

Ålder 30 - 49 år 2,19 % 6,06 % -3,87 

Ålder 50 - 2,0 % 7,8 % -5,8 

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar 2,01 % 4,53 % -2,52 

Sjukfrånvaro 15-59 dagar 0,34 % 1,41 % -1,07 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 0,05 % 1,75 % -1,70 
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6.3 Personalanalys och förslag för framtiden 

Kultur och fritid är en nödvändig och viktig samhällsresurs för Aleborna som skapar meningsfull fritidssyssel-
sättning, främst för barn och ungdomar men också för vuxna. 

Kultur och fritids medarbetare har under året som gått visat på stort engagemang och varit följsamma i de många 
omställningar som skett till följd av corona pandemin. 

Från oktober 2021 och fram till våren har sektor kultur och fritid en interimchef som vikarie för den vakanta 
tjänsten som sektorchef. Kommunchefen har påbörjat rekrytering av sektorchef. 

Under våren pågår två vikariat på biblioteket. Det ena är ett vikariat för en föräldraledighet. Det andra vikariatet 
beror på att en av bibliotekarierna arbetar som Tf-bibliotekschef . 

För att effektivisera planeringen och genomförandet av både barnkulturprogrammet och skapande skola verk-
samheten ska sektor kultur och fritid i dialog med sektor utbildning genomlysa de rutiner och arbetssätt för att 
tillsammans skapa en hållbar organisation och ansvarsuppdelning. 

Ett samarbete och en ansvarsuppdelning mellan sektor kultur och fritid, samhällsbyggnad och fastighet rörande 
1%-regeln behöver komma till stånd under 2022. 

Öppen ungdomsverksamhet hade inför verksamhetsplan med budget 2021 och med en pågående pandemi fyra 
vakanser av tillsvidaretjänster som inte tillsattes. 

Inför verksamhetsåret 2022 har nu tre av dessa tillsatts vilket ger förutsättningar att hålla öppet fler mötesplatser, 
bemanna den digitala mötesplatsen och i högre grad agera som mobila fritidsledare i hela Ale. 

Under våren kommer inom Ale fritid ske en pensionsavgång. Utredning om behov av arbetsinnehåll pågår så att 
rekrytering kan påbörjas inom kort. 

Kommunstyrelsen kommer under 2022 att centralisera nämndsekreterarna vilket innebär att en 50% tjänst från 
kultur och fritid ska återlämnas till kommunstyrelsen. 

Kommunens organisation är baserad på tre ledningsnivåer och ledningsgruppen inom kultur och fritid föreslår 
att införa nivå av verksamhetschef för att ingå i tillhörande nätverk, processer och forum. Inom kultur och fritid 
kommer uppdraget som verksamhetschef bidra till att arbeta långsiktigt med styrning och ledningsfrågor, kart-
lägga och driva processer, vara representant till politik samt samverka med andra sektorer och påverka inom 
kommun och region. 
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1 Verksamhetsanalys 

1.1 Ordförande och resultat 

Ordförande: Henrik Fogelklou 

Årets resultat: 1 466 

Nettokostnad: 61 712 

årets resultat och nettokostnad redovisas för den skattefinansierade verksamheten 

1.2 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 byggvä-
sendet. Huvuduppgifterna är bygglovsgivning, detaljplanering och kommunens kartverk. För 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 beslutet on antagande till sam-
hällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i dessa planfrågor innefattar även beslut om planbesked. 

Färdtjänst Nämnden ansvarar för individuella beslut om rätt till färdtjänst inklusive riksfärdtjänst. Ärendeslaget 
flyttades till Socialnämnden under hösten 2021. 

Bostadsanpassningsbidrag Nämnden ansvarar för individuella beslut om bostadsanpassning samt parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade. Ärendeslaget överfördes till Socialnämnden under hösten 2021. 

Miljö- och hälsoskydd Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar 
inom livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, natur-
vård, strandskydd, kalkning, producentansvar och foderkontroll. 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 prov-
tagning 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 renhållnings- och avfallsverksamhet. 

Gata och park Nämnden ansvarar för gatu- och parkverksamheten där kommunen har kommunalt huvudman-
naskap enligt detaljplan. Nämnden är även trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhets-
frågor, trafiktillstånd, trafikskyltning och parkeringsövervakning. 

Natur- och miljöarbetet Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens översiktliga strategiska natur- och 
miljöarbete. Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens övergripande energiplanering och främjandet av 
energihushållningen. 

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

Övriga uppgifter Nämnden ansvarar vidare för drift och skötsel av kommunens markinnehav, skogsförvalt-
ningen, kommunens odlingslotter. Nämnden ska särskilt samverka med kommunstyrelsen i samhällsbyggnads-
frågor 
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2 Periodens verksamhet - Sammanfattning 

2.1 Sammanfattning 

Aktiviteter, resultat och analys 

Att planera för en hållbar samhällsbyggnation kräver att många involveras i arbetet. Fler kommunala verksam-
heter behöver få en aktiv roll i processen. Ett hållbart samhälle som bibehåller balansen mellan de olika perspek-
tivens ställer krav på att även andra externa parter bjuds in i arbetet. Därför behöver kommunen arbeta mer öp-
pet, transparent och kundorienterat och begrepp som delaktighet och service präglar våra arbetssätt. Sektor sam-
hällsbyggnad bedömer att det svåra och utmanade uppdraget, gällande att förtydliga och utveckla samhällsbygg-
nadsprocessen, kan ge svar på många av ovanstående frågor och utmaningar. Genomlysningen av samhällsbygg-
nadsprocessen pågår. Utifrån intervjuer och workshops har några problemområden identifierats 

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

En 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 informat-
ion är gemensam, att kompetenser och erfarenheter tas tillvara och att arbetet kan ske samordnat. 

En kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen beskriver vilka olika aktiviteter/uppgifter som ska utföras i sam-
hällsbyggnadsarbetet, hur de olika uppgifterna hänger ihop i delprocesser och flöden. Syftet med processkart-
läggningen är att tydligt visualisera processen men också att ställa tydliga krav på vem som ansvarar för utföran-
det av de olika arbetsmomenten. 

Kundperspektivet kommer att vara centralt i processarbetet liksom det är för sektorn i sin helhet. Kommunikat-
ion, service och bemötandefrågor har fortsatt stort fokus även om utbildningar till följd av pandemin fått skjutas 
upp. En hög servicegrad och ett gott bemötande har stor effekt på kunden eller intressentens upplevelse av 
kommunen. Sektorn arbetar med att på olika sätt skapa goda relationer till näringslivet och ett bra samarbete 
med näringslivsenheten är en förutsättning för att lyckas. För att öka antalet nyetableringar krävs större markre-
serv så att kommunen kan erbjuda företag attraktiva fastigheter. Sektorn ser behov av att involvera flera verk-
samheter i tidigt skede av markfördelningsprocessen så att en eventuell köpare kan få tydliga besked om markens 
beskaffenhet och vad som är möjligt. Sektorn kommer att verka för inköp av strategisk viktig mark. 

De stora projekten med detaljplaneringen för Nödinge centrum och en trygg vattenförsörjning med den nya 
överföringsledningen är två tydliga exempel på hur sektorn arbetar vidare med ett hållbart samhällsbyggande. 
Båda projekten har på sina olika sätt bäring på att hitta balansen eller förutsättningar för en hållbar utveckling 
och ett hållbart samhällsbyggande. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att låta detaljplanen för Nödinge centrum gå ut på granskning. Sektorn 
går mot att driva Nödinge centrum som ett projekt och en tydligare projektstyrning är under framväxt. I sam-
band med antagandet av detaljplanen för Nödinge centrum behöver andra beslut fattas till exempel frågor om 
infrastruktur. Sektorns planering för antagande av detaljplanen runt halvårsskiftet 2022 är beroende av att för-
handlingarna fortlöper utan problem. 

Kommunfullmäktige har fattat ett investeringsbeslut om 250 miljoner kronor för överföringsledning/reningsverk 
så finansieringen är säkerställd. Det innefattar också en överföringsledning mellan Nödinge och Älvängen. 
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3 Strategiska målsättningar 

3.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Kommentar 

Sektorn arbetar med att värna om grönområden och möjligheter till rekreation samt motion i all planering. 
Trygghetsaspekten är viktigt i många av sektorns verksamheter. Det kan handla om öka känslan av trygghet i 
samhället genom att mer belysning, bygga samhällen som används fler timmar över dygnet men också att säker-
ställa åtgärder som bidrar till större trygghet i trafik. 

3.1.1 Fokusområden: Tillgängliggöra älven 

Under slutet av 2021 genomfördes en undersökning genom medborgarpanelen (123 personer) för att få reda på 
vilka platser längs älven som är kända men också i vilken utsträckning som de används. 

Resultatet visar på att cirka 40 procent av de svarande inte har kännedom om rekreationsplatserna längs älven. 40 
procent har besökt någon av dessa platser. De mest besökta platserna är grillplatsen vid Nödinge båthamn och 
fågeltornet vid Stora viken och vid Häljered. Grillplatsen vid Nödinge småbåtshamn upplevs som otrygg och 
skräpig. Det inkom förslag där man önskade bättre skyltning till de anordnade platserna och bänkar längs ser-
vicevägen. Sektorn har under året tagit fram en årstidsbaserad kommunikationsplan och ökat städningen på de 
platser som upplevts skräpiga. Sektorn kommer att samverka internt samt med Trafikverket få till önskade bän-
kar och skyltning.  

3.1.2 Fokusområden: Arbete nära hemma 

Kommunen kan i egen regi möjliggöra arbetsplatser vid nya fastighetsförvärv i centrala lägen. Ett nytt kommun-
hus är ett sådant tillfälle. Idag samordnas alla kommunens grävningsarbeten med aktuella fiberinstallationer. I det 
kommunövergripande arbetet med att arbeta nära hemma kan man titta på möjligheten att hyra flexarbetsplatser 
i andra kommuner där anställda bor och möjliggöra arbete på “meröppna bibliotek". Det är också möjligt att 
framhålla fördelen med flexarbetsplatser för att exploatörer då de planerar eller bygger. 

Det är framförallt i planarbetet som sektorn kan man tänka in flexibla arbetsplatser/kontorshotell i pendelnära 
och centrala lägen. Tankar om samlokalisering med andra verksamheter såsom äldreboenden bör ses över. 

För att möjliggöra för alla invånarna att kunna arbeta hemma är en förutsättning att möjlighet till fiber finns. De 
områden/fastigheter som idag saknar fiber behöver därför identifieras. Fiberföreningarna har uteslutit del av 
fastigheter på landsbygden då kostnad att ansluta dessa varit för hög. För att möjliggöra hemarbete för boende i 
dessa fastigheter behöver kostnad för att ansluta dessa fastigheter tas fram och utredning huruvida en subvent-
ionering av anslutningskostnaden kan göras för att få fiber i hela kommunen. 

3.2 Kunskap och utbildning 

 

Kommentar 

En väl genomlyst samhällsbyggnadsprocess bedöms effektivisera och förbättra hanteringen av kommunens be-
hov av nya skolor samt förskolor. Sektor samhällsbyggnad har på olika sätt stöttat det strategiska målsättningsar-
betet. 

Sektor Service och sektor Samhällsbyggnad utvecklar samverkansformer i syfte att kunna förse Ale kommun 
med de lokaler som är beslutade i lokalförsörjningsplanen. Under hösten 2021 har sektorerna skapat en gemen-
sam bild över de kommande behoven av detaljplaneläggning. Sektorerna har särskilt samverkat inom ramen för 
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uppdraget om att utreda förutsättningarna för en skola i Brandsbo. Arbetet ledde fram till att sektor Utbildning 
har föreslagit att projektet ska avbrytas på grund av för höga risker. 

3.2.1 Fokusområden: Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun 

Sektorn ska planera för en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer för att få en befolkningsstruktur som 
bidrar till en varierande sammansättning samt integration av barn och elever. Det är dock ett pågående arbete 
som inte löses i ett enskilt planarbete utan får ses i ett längre och större perspektiv. 

Sektorn har under året arbetat med flera detaljplaner inom tätorterna. I Nödinge finns två större detaljplaner som 
har förutsättningar att förändra samhällsstrukturen på ett positivt sätt. Dels har sektorn arbetat med planen för 
Nödinge centrum som närmat sig antagande då planen varit ute på granskning under hösten. Planen medger 
omkring 500 nya bostäder i flerbostadshus med blandade upplåtelseformer, dock fler bostadsrätter än hyresrät-
ter. Planen kommer att ställa högre krav på nya mobilitetslösningar inte minst ett ökat kollektivtrafiknyttjande 
när de boende ska göra sina korta resor. Dels har sektorn arbetat med planen för Backaområdet i södra Nödinge 
som också tagit steg närmare ett antagande. Backaplanen medger närmare 600 bostäder i blandad bebyggelse 
med flerbostadshus och småhus. 

Det finns en strävan efter att i alla större bostadsprojekt få en blandning av olika boendeformer, med tyngdpunkt 
på det som det finns lite av i respektive ort, liksom få in kommunens lokalbehov i ett tidigt stadium. I de mindre 
projekten söker sektorn få till kompletteringar till befintlig bebyggelse. 

3.3 Hållbart samhällsbyggande 

 

Kommentar 

Hållbart samhällsbyggande handlar om att bygga för framtiden med kommande generationer i åtanke. Samhälls-
byggandet förändras över tid och nu sker förändringen snabbare än någonsin. Utmaningen är att sia om framti-
den och skapa det som är hållbart på lång sikt. Effekterna av klimatförändringarna påverkar samhällsbyggandet i 
stor utsträckning, vilket behöver beaktas. I synnerhet när det gäller skyfall, översvämningar, skredrisk och vat-
tenbrist. 

Ale kommun är en expansiv kommun där nya bostäder fylls med nya invånare. Sektor samhällsbyggnad är den 
främsta resursen för genomförande av den expansiva politiken. Sektorn ansvarar för planering, lov- och till-
ståndsgivning, infrastruktur, tillsyn samt andra delar som är nödvändiga för att en kommun som Ale ska kunna 
växa. Kommunfullmäktige har uppdragit sektor samhällsbyggnad att verka för ett hållbart samhällsbyggande. En 
hållbar utveckling brukar definieras med att det råder balans mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska per-
spektiven. Häri ligger sektorns utmaning; att hitta balansen. Samtliga enheter inom sektorn arbetar med sin del 
för att bidra till balansen utifrån de politiska målen. 

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. Tillkommande bebyggelse bör lokaliseras nära kollektivtrafik, kommunal service 
och handel. Bebyggelsen bör anpassas för ett föränderligt klimat. Social mångfald är att eftersträva, där boende 
för samhällets alla grupper bör integreras. 

Målsättningen hållbart samhällsbyggande har bäring på eller gynnar flera av kommunens övriga målsättningar. 
Att planera för en hållbar samhällsbyggnation kräver att många involveras i arbetet. Fler kommunala verksam-
heter behöver få en aktiv roll i processen. Ett hållbart samhälle som bibehåller balansen mellan de olika perspek-
tivens ställer krav på att även andra externa parter bjuds in i arbetet. Därför behöver kommunen arbeta mer öp-
pet, transparent och kundorienterat och begrepp som delaktighet och service präglar våra arbetssätt. Sektor sam-
hällsbyggnad bedömer att det svåra och utmanade uppdraget, gällande att förtydliga och utveckla samhällsbygg-
nadsprocessen, kan ge svar på många av ovanstående frågor och utmaningar. 

De stora projekten med detaljplaneringen för Nödinge centrum och en trygg vattenförsörjning med den nya 
överföringsledningen är två tydliga exempel på hur sektorn arbetar vidare med ett hållbart samhällsbyggande. 
Båda projekten har på sina olika sätt bäring på att hitta balansen eller förutsättningar för en hållbar utveckling 
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och ett hållbart samhällsbyggande. 

Sektorn har påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen, som också blir en viktig del i en håll-
bar utveckling för Ale kommun. 

3.3.1 Fokusområden: Förändra samhällsstrukturer i Ale Kommun 

"Vi får det samhälle vi bygger". Ale kommun behöver arbeta för en god blandning av olika bostadstyper och 
service. Vidare kan det borde det skapas gröna stråk för cyklister varför utbyggnad av snabba cykelstråk bör prio-
riteras framför bilstråk. 

Översiktsplan (ÖP) och fördjupad översiktsplan (FÖP) pekar ut önskad utveckling. Detaljplanen kan styra den 
förväntade inriktningen. En bedömning av hur varje detaljplan bidrar till målet bör göras. Det behöver tas fram 
övergripande statistik om människors boendevanor och önskemål som kan samlas i en kunskapsbas. I ÖP och 
FÖP bör det finnas tydliga inriktningar på vilken typ av exploatering som behövs i de olika områdena. I detalj-
planen skall det vara tydligt vilken typ av bebyggelse kommunen behöver komplettera med. Utöver detta kan det 
behövas styrdokument för detaljplaner, såsom behandling av trafik och mobilitet, dagvatten samt risker. Sam-
mantaget skapar det en transparens för aktuella exploatörer. Bostadsförsörjningsprogrammet 2017-2021 beskri-
ver beståndet idag och att det ska bli blandade upplåtelseformer. En dialog med Alebyggen gällande bostadsför-
sörjning anses viktig för att balansera marknaden. 

3.3.2 Fokusområden: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen 

De konsumtionsbaserade utsläppen ska minska, både inom kommunen och i övriga samhället. En del i detta är 
att implementera Göteborgsregionen minskar avfallet -Avfallsplan för tretton kommuner till 2030. En annan är 
cirkulär ekonomi som bland annat innebär att förlänga livslängden hos varor och köpa funktioner samt tjänster i 
stället för produkter. Det behövs verktyg för stöd, information och uppmuntran inom kommunens interna verk-
samheter men även i näringsliv samt hos invånare. 

Genom kommunikationsinsatser och informationskampanjer kan kommunen påverka invånare och verksam-
hetsutövare att hantera sitt avfall på ett miljöriktigt sätt och låta avfallshanteringen klättra i avfallstrappan. Håll-
barhetsveckan som planerats tillsammans med andra verksamheter i kommunen fick tyvärr ställas in på grund av 
den pågående pandemin. 

Avfallsplanen behöver bli hela kommunens styrdokument då dess aktiviteter kan komma att kosta pengar att 
genomföra och behöver förankras politiskt. Kommunens förvaltningsledning beslutade under hösten 2021 att 
tillsätta projektgrupp med målet att ta fram ett förslag på hur hanteringen av kommunens eget avfall kan ordnas 
så att vi på effektivast sätt kan sortera vårt avfall i de fraktioner som bör finnas. Förslaget innehöll konsekvenser 
för både ekonomi och processer, samt eventuella förslag till lösning av andra utmaningar som behöver hanteras. 
Det kan handla om hur struktur och ansvar för samordning ska ske inom och mellan enheter i gemensamma 
lokaler för att både minska och rent praktiskt hantera avfallet. Utifrån framtaget förslag beslutade förvaltnings-
ledningen att en skattefinansierad tjänst på 50 procent ska tillsättas och organiseras under enhet Renhållningsen-
heten där kompetens för uppdraget finns. 

Samhällsbyggnadsnämnden behöver fundera över hur man kan ställa krav på exploatörer i exploaterings- och 
detaljplaner. För att öka fokuset och möjligheten till en bredare förankring har avfallsplanen valts in som en 
punkt som ska arbetas med på strategisk nivå inom målsättningen för hållbart samhällsbyggande. Avfallsplanen 
har kommunicerats vid ett flertal tillfällen i lokalpressen, Alekuriren. 

Bytarcontainrarna på ÅVC Sörmossen samt mobil ÅVC med möjlighet att lämna prylar och kläder till återbruk är 
ett exempel på aktiviteter för att minska konsumtion och således de konsumtionsbaserade utsläppen. Införande 
av fler fraktioner på ÅVC och verka för att avfall som kommer in på anläggningen i första hand ska återbrukas, 
sedan materialåtervinnas och i sista hand energiåtervinnas. Den mobila återvinningscentralen är mycket omtyckt 
då kommunens ÅVC är svår och nå för dem som inte har bil. Detta är också ett bra tillfälle för både tjänste-
personer och politiker att kunna möta invånarna. 

Inom va-verksamheten verkar man för en lägre mängd ovidkommande vatten som ger lägre elkostnader samt 
kemikalieförbrukning vilket innebär mindre utsläpp. Förnyelse av ledningsnätets spill- och dagvattenledningar 
har minskat mängden ovidkommande vatten på de renoverade ledningssträckorna. Flödesstyrd kemikaliedose-
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ring har under hösten återupptagits på reningsverket, vilket bör ge en effektivare och lägre kemikaliedosering. 

3.3.3 Fokusområden: Handla lokalt 

Sektorn verkar för att skapa mer handel i kommunen. Det görs i markanvisning, planering, bygglov. Det är av 
vikt att samlokalisera bostäder och affärer i planeringen. 

Hur handlar man idag? Hur skulle de vilja handla? Vad behövs för att folk skulle göra mer hållbara och lokala val 
när de handlar? Det kan utredas på ett enkelt sätt via medborgardialog eller att kommunen beställer en utredning 
om handelsmönster, vilket inte bedöms som en fråga för sektorn. Resultatet av en sådan undersökning är mycket 
användbart för att kunna planerna samhället på bästa sätt. 

Vid detaljplanering kan kommunen skapa torgytor för lokala producenter samt hjälpa till att informera om att de 
finns. Vid planering bör de ytorna vara placerade så att det blir lätt att ta sig dit via pendelstationerna samt nära 
till gång- och cykelvägar. 

3.3.4 Fokusområden: Arbetet med ekosystemtjänster bör intensifieras 

Göta älv, som vattentäkt, behöver skyddas. Tillsyn på miljöfarliga verksamheter inom kommande utökat vatten-
skyddsområde prioriteras. Tillsyn utförs på avlopp och djurhållning inom avrinningsområdet för Göta älv. Det 
har under perioden skapats en tillsynsgrupp som hanterar skyddsområdet inom älven. Det är ett samarbete mel-
lan intilliggande kommuner som tillsammans verkar för att utöva tillsyn. 

Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och 
förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.
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Upphovsrätt till bilderna ovan: The New Division/Boverket 

Vid planläggning bör det ges utrymme för ekologiskt hållbara och merskapande lösningar avseende natur- och 
rekreationsvärden, som hanterar skyfallsytor och skyfallsvägar samt dagvatten och man ska utnyttja naturliga 
lösningar så mycket som möjligt. Vid planering samt bebyggelse är det av vikt att få ökade naturvärden. Frågan 
om ekosystemtjänster behöver således bli ett naturligt inslag i varje detaljplan. Utveckla arbetssätt. Helhetsgrepp, 
samarbete mellan flera verksamheter. 

3.3.5 Fokusområden: Kommunens arrenden 

Det finns en väl fungerande rutin för hantering av arrenden. Vid nytecknande och förnyande arrendeavtal ställs 
alltid krav på ekologisk odling. Omförhandling av bostadsarrenden pågår för att höja arrendet till marknadsmäss-
ig nivå. Flertalet avtal om bostadsarrenden är omförhandlade. Dock återstår omförhandling av två avtal där av-
talstiden löper ut under 2024. De hålls under uppsikt tills vidare. 

3.3.6 Fokusområden: Möjlighet till odling på hushållsnivå 

I kommunen finns det även tre stycken områden med odlingslotter. Den långa väntelistan på odlingslotter tyder 
på att intresset för odling är stort. Sektorn undersöker alltid inkommande frågor om aktuella platser för odling 
och tittar på kostnaden som främst berör vattentillgången. Kommunen bör se över om och var det finns möjlig-
het att upplåta kommunal mark för fler som vill odla och då i centrala lägen, permanent eller tillfälligt. 

Tillsammansodling innebär att man odlar tillsammans inne i samhället. Kommunen har ingått ett arrendeavtal 
med föreningen Tillsammansodling och ett odlingsområde är under uppbyggnad i centrala Älvängen. I nya pla-
ner bör man kunna ge plats för gemensamma odlingsytor. 

Kommunen bör uppmuntra fastighetsägare av flerbostadshus att upplåta en del av gården till odling i pallkragar 
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eller växthus. Möjlighet till inomhusodling bör ses över. Kommunen kan ta fram ett informationspaket för att 
öka intresset och kunskapen om odling. Kolonilotter och liknande är ofta viktiga mötesplatser för människor. 

3.3.7 Nämndens mål: Samhällsbyggnadsprocessen är uppdragsbeskriven, 

beslutad, förankrad och accepterad under 2021 

Under 2021 har ett stort arbete genomförts inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen genomförts. Fördjupade 
intervjuer har genomförts med nämndens presidium, några av kommunens sektorledningar samt verksamheter 
som har flera beröringspunkter till processen. Utifrån det har några problemområden framträtt, vilka redogörs 
för nedan. 

Identifierade problemområden med förslag till lösning: 

• Tydlig linjeorganisation med tydlig rollfördelning som beskriver hur olika ansvarsområden är fördelade. 
Med ett ansvarsområde 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 arbetare vidare med att utforma de olika mötesforumen och få dem att fungera 
enligt plan. Varje enhet kommer att ta över ansvaret för att utveckla respektive process för att få till bästa möjliga 
flöde. Berörda verksamheter utanför sektorn kommer fortsättningsvis också att delta i utvecklingen av samhälls-
byggnadsprocessen. 

Uppdrag: Ta fram ett styrdokument som beskriver varje del av processen med tillhörande 

organisation, gränssnitt, funktioner och uppdrag. 

Status 

 Pågående med avvikelse 

Kommentar 

All kartläggning och analys sammanställs så att det tydligt framgår vilken verksamhet/verksamheter som ansvarar 
för fasens genomförande, men det är också viktigt att det tydligt framgår vilka som deltar i delprocessen. 

Uppdrag: Sektorn ska leda och samordna dialogen med övriga sektorer 

Status 

 Pågående med avvikelse 

Kommentar 

Sektorn har genomfört intervjuer med nyckelpersoner intern och externt. Kartläggning samt analys av samhälls-
byggnadsprocessen tillsammans med representanter för övriga kommunen har genomförts och version 1.0 har 
tagits fram. 
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3.3.8 Nämndens mål: Verka för att markreserven ska utökas och möjliggöra 

strategisk samhällsbyggnadsutveckling. 

Sektor samhällsbyggnad har en årlig budget för markinköp på 20 miljoner kronor per år. Fastighetsmarknaden 
står under ständig bevakning för att upptäcka lämpliga objekt. Mark- och exploateringsenheten har en god och 
kontinuerlig kontakt med lokala mäklare, vilket innebär att kommunen ofta får förtursförfrågningar. Kommunen 
uppvaktas också av enskilda markägare. Den uppsökande verksamhet kommer att behöva ökas för att möjliggöra 
ytterligare förvärv av strategisk mark. 

Sektorn har fått en utökad delegation gällande större köpesumma på markköp, vilket uppfattas som mycket posi-
tivt och kommer att underlätta hanteringen av markinköp. 

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark i Ale kommun har antagits av Kommunfullmäktige under året. 
Riktlinjerna tydliggör markhanteringen och kommer att underlätta arbetet med inköp samt försäljning av mark. 

Sektorn har under året förvärvat strategiska fastigheter, dels i centrala Älvängen, dels en skogsfastighet i Surte. 
Sektorn bevakar ständig fastighetsmarknaden och för olika diskussioner med fastighetsägare i syfte att kunna 
förvärva strategiska fastigheter. 

Uppdrag: Utöka markreserven med strategisk viktig mark möjlig för detaljplaneläggning. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Sektorn arbetar löpande med att utöka reserven med strategisk viktig mark. Arbetet sker genom att ständigt be-
vaka vilka fastigheter som är ute för försäljning på marknaden samt genom olika kontakter med fastighetsägare i 
enlighet med de antagna riktlinjerna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Markreservens värde    

3.3.9 Nämndens mål: Alla fem stationssamhällena bör ha en lokal vision gäl-

lande framtida utveckling 

Varje orts identitet kan utvecklas utifrån dess historia och kommunen bör tillse att orterna har de ingredienser 
som gör livet gott att leva, såsom grön- och lekytor, närhet till service, skola och kommunikationer. Det utgör 
dock en ekonomisk utmaning. Framtagande av lokala visioner för Ale kommuns fem stationssamhällen är ett bra 
ämne för medborgardialog, där medborgare och andra intressenter kan ge uttryck för tankar, behov och idéer. 

Uppdrag: Nämnden ska ta fram en prioriteringsordning för framtida utveckling av de fem 

stationssamhällena. 

Status 

 Pågående med avvikelse 

Kommentar 

Visionsarbetena kommer att hanteras inom ramen för varje orts fördjupade översiktsplan (föp). Föp Nödinge 
beslutades 2018 och håller på att genomföras. Sektorn har även inlett arbetet med en fördjupad översiktsplan för 
Älvängen. Övriga uppdrag kring fördjupade översiktsplaner finns med i sektorns förslag till planprioriteringar 
som hanteras av nämnden två gånger om året. Planprioriteringen är antagen. 
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Uppdrag: Nämnden ska ta fram en vision utifrån den prioriteringsordningen. 

Status 

 Pågående med avvikelse 

Kommentar 

Sektorn har inlett arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Älvängen. 

3.3.10 Nämndens mål: Verkställande av beslut om övertagande av vägföre-

ningar ska genomföras under 2021 

Sektorn har fått tillbaka ärendet från Kommunstyrelsen för att justera felaktigheter samt utveckla vilka negativa 
konsekvenser som kan uppstå av att inte ta över vägföreningarna. 

Ärendet behandlades i samhällsbyggnadsnämnden i november 2021 och kommer att hanteras vidare i Kommun-
styrelsen. 

Uppdrag: Genomför övertagandet av vägföreningar 

Status 

 Ej påbörjad 

3.3.11 Nämndens mål: Beslut om överföringsledning/reningsverk ska fattas 

under 2021 

Kommunfullmäktige har fattat ett investeringsbeslut om 200 miljoner kronor för överföringsledning/reningsverk 
så finansieringen är säkerställd. 

Investeringen omfattar en överföringsledning för spillvatten från Älvängen till Nödinge centrum inklusive tre 
huvudpumpstationer i Älvängen, Nol och Nödinge samt en överföringsledning för spillvatten från Nödinge 
Centrum till Stora Viken för säkerställande av Ale kommuns framtida expansion. 

Kommunfullmäktige har beviljat ett investeringsbelopp om 50 miljoner kronor för en överföringsledning för 
vatten från Stora Viken via Nödinge centrum till Älvängen. 

För tillfället pågår projekteringsarbetet inför upphandling. Ett ramavtal har upphandlats med extern konsultfirma 
avseende sammanhållen uppdragsledning, projektledning och byggledning under resterande projekttid, dvs till 
och med färdigställt genomförande. Det innebär en resursförstärkning avseende projektledning för sektorn. 

Gemensamma styrgruppsmöten avseende överföringsledning och detaljplan för Nödinge Centrum kommer att 
hållas löpande framöver. Det för att få till en samordning, redovisning av status, ekonomi, tidplaner och riskhan-
tering. 

Uppdrag: Säkerställ plan för finansiering och genomförande av överföringsled-

ning/reningsverk. 

Status 

 Avslutad 

Kommentar 

En kostnadskalkyl för överföringsledningarna inklusive en ekonomisk simulering som visar konsekvensen på 
framtida VA-taxa beslutades i Kommunfullmäktige i juni. 

En juridisk/ekonomisk utredning genomfördes hösten 2021 för detaljplan Nödinge Centrum, vilket resulterade i 
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en grov kostnadsfördelning mellan VA-taxekollektivet, skatt och exploatör. Denna kostnadsfördelningsprincip 
blev ett ett viktigt och bra beslutsunderlag. 

Kostnadsbilden och finansieringen av Nödinge C kompletterades därefter till den långsiktiga ekonomisimule-
ringen i samband med beslutet om ny VA-taxa 2022 som togs av Kommunfullmäktige i december 2021. 

3.3.12 Nämndens mål: Beslut om infrastruktur inom Nödinge föp ska fattas 

under 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i september 2021 att låta detaljplanen för Nödinge centrum gå ut på 
granskning. Sektorn tar steg mot att driva Nödinge centrum som ett projekt och en tydligare projektstyrning på 
tjänstemannanivå är under framväxt. 

Alla erforderliga utredningar avseende VA, gata, trafik och skyfallshantering är sannolikt på plats idag. Arbete 
pågår nu för att analysera, komplettera och samordna nödvändiga åtgärder samt sammanställa kostnadsbilden. 
Sektorn ser en stor utmaning avseende att kostnadsbilden är hög i relation till möjliga intäkter och hur de kost-
naderna ska fördelas mellan parterna. Förhandlingar med berörda exploatörer är inledda men behöver färdigstäl-
las innan beslut om att anta detaljplanen kan fattas. Sektorn förbereder förslag till beslut om hur den interna 
kostnadsfördelningen ska fördelas mellan taxekollektiv och skattekollektiv. 

I samband med antagande om detaljplanen för Nödinge centrum behöver andra beslut fattas till exempel frågor 
om infrastruktur. Sektorn planerar för antagande av detaljplanen under våren 2022 eftersom avtal med Trafik-
verket samt exploatörer behöver färdigställas innan. 

Under våren 2021 beslutade nämnden tillämpa parkerings- och mobilitetsutredningens förslag i de kommande 
och pågående planarbetena i Nödinge. Nämnden har även beslutat att avfärda möjligheten till en stängning av 
den södra infarten från E45. 

Finansiering säkerställdes av Kommunfullmäktige under hösten 2021. 

Uppdrag: Säkerställ plan för finansiering och genomförande av infrastruktur inom Nödinge 

föp 

Status 

 Pågående med avvikelse 

Kommentar 

En kostnadskalkyl för överföringsledningarna inklusive en ekonomisk simulering som visar konsekvensen på 
framtida va-taxa är framtagen och beslutad i samhällsbyggnadsnämnden. Hur kostnadsfördelning mellan taxekol-
lektivet och skatt skall se ut återstår att besluta. Kostnadsbilden och finansieringen av Nödinge centrum har inte 
ingått i den ekonomiska redovisningen ovan. 

Kostnaderna som kan härledas till nedläggning av Älvängens reningsverk ersätts med byggnation av överförings-
ledningar mellan Älvängen och Nödinge och ska ersättas av va-kollektivet. Åtgärdskostnader som är kopplade till 
kommunens nya detaljplaner (ex flytt av ledningar, kapacitetshöjande åtgärder, nya erforderliga pumpstationer 
etc) för att möjliggöra kommunens kommande detaljplaner ska betalas av exploatörer samt Ale kommun via 
skattefinansiering. Kostnadsfördelning mellan va-kollektivet och detaljplaneintressenter behöver förankras samt 
beslutas senast under kvartal 3, 2021. 

En juridisk/ekonomisk utredning genomfördes hösten 2021 för detaljplan Nödinge centrum, vilket resulterade i 
en grov kostnadsfördelning mellan VA-taxekollektivet, skatt och exploatör. Denna kostnadsfördelningsprincip 
utgör ett viktigt och bra beslutsunderlag. 

Kostnadsbilden för Nödinge centrum gällande VA-kollektivets andel av finansieringen har kompletterats till den 
långsiktiga ekonomisimuleringen 2022-2025/konsekvensanalysen på VA-taxan vilket redovisades till politiken i 
samband med beslutet om ny VA-taxa för 2022. 

En säkerställd plan för finansiering av Nödinge centrum med avseende på VA-infrastruktur förutsätter en fort-



   

 

 
Årsredovisning 2021, Samhällsbyggnadsnämnden    14(23) 
 

satt adekvat höjning av VA-taxan i enlighet med långtidssimuleringen för perioden 2023-2025. 

3.3.13 Uppdrag: Inventeringen av otrygga busshållplatser på landsbygden 

skall fortsätta och en rapport skall lämnas till nämnden under 2021 

Status 

 Pågående med avvikelse 

Kommentar 

Inventeringen av otrygga busshållplatser är genomförd och nämnden kommer att få rapporten under våren 2022. 

3.3.14 Uppdrag: Lekplatsplan 

Status 

 Ej påbörjad 

Kommentar 

Det finns en framtagen lekplatsplan som kommer att antas i samhällsbyggnadsnämnden efter att ett mer övergri-
pande dokument gällande lekplatser fastslagits av nämnden. 

3.4 Ett Ale 

 

Kommentar 

Sektorn välkomnar målsättningen då ett Ale är förutsättningen för att få till effektiva och hållbara processer. Ett 
Ale innefattar alla samhällsaktörer inom kommunen. Arbetet med ett Ale kommer att medföra positiva effekter 
på samhällsbyggnadsprocessen. Sektorn ser att det kan finnas utmaningar såsom olika skilda lokaliseringar. Sam-
hällsbyggnad behöver stärka samhörigheten också inom sektorn och arbetar sedan en tid med den frågan. 

3.4.1 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resur-

sanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar 

Upprättandet av en tydlig och väl förankrad samhällsbyggnadsprocess ger kommunen möjlighet till nya samar-
beten för samtliga sektorer och bolag i tidiga skeden av planeringsprocessen. Genom de olika intressenternas 
deltagande från start finns möjlighet att bedöma mål och möjliga effekter, kostnader samt genomförbarhet. 

Sektorn närmar sig införandet av ett projektbaserat arbetssätt. Det skulle innebära en effektiv uppföljning av 
såväl leveranser, kostnader och resultat skulle bli möjlig. Politik och styrgrupp kan då få en transparent återkopp-
ling, en effektiv styrning samt kontroll uppnås. Det kommer att krävas en viss omfördelning av resurser för att 
åstadkomma projektledning och uppföljning. Arbetet måste ske i samklang med samhällsbyggnadsprocessens 
arbete. 

Gemensamma lokaler för driftsorganisationerna och en samutnyttjning anses var en möjlighet att utnyttja resur-
ser på ett effektivt sätt. Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med sektor service ett mål om att samla kom-
munens olika driftorganisationer. Det innebär att samla fastighet, va-enheten samt gata/park-enheten under 
samma tak, centralt i Nödinge. Vidare skulle gemensamma lokala satellitkontor upprättas i lämpliga lokaler i 
södra respektive norra Ale. Målsättningen är att uppnå stordriftsfördelar vilket innebär effektivisering, kunskaps-
överföring och samutnyttjning av resurser. Det skulle troligtvis minska sårbarheten, transportsträckor samt att 
öka trivsel och åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö. Sektor service har hittat en lämplig lokal men det återstår 
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ännu några frågetecken. 

3.4.2 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra ak-

törer i genomförandet av verksamhetsplan och budget 

Sektorn behöver att välja ut några lämpliga områden och mål där det kan genomföras en fördjupad intern och 
extern medverkan för måluppfyllelse. Visionsarbetet gällande stationssamhällena anses vara lämpliga, men också 
utvecklingsarbetet i Nödinge och Älvängen. 

Sektorn bör involvera exploatörer i den övergripande samhällsutvecklingen i större utsträckning. Kommunen 
behöver ta del av deras behov, tankar och idéer om bostadsbyggande och verksamhetsmark. 

Ale 360 kan användas i mycket större utsträckning när Covid-19 är förbi. Planarbetet i Älvängen är för att föra 
dialog med invånare och andra intressenter om samhällets utveckling. 

Extern medverkan är tids- och resurskrävande. Det är också en utmaning att nå alla perspektiv. Kommunen 
behöver hitta nya vägar att nå fler och då är det främst digitala verktyg som behöver utnyttjas för att invånare ska 
kunna delta när det passar dem. 

3.4.3 Nämndens mål: Kunden i fokus 

Kundperspektivet ska bli en naturlig del på APT och medarbetarsamtal för att förstärka förståelsen av uppdraget 
samt vem man är till för. Kundperspektivet hänger också samman med det kulturarbete som sektorledningen vill 
starta. 

Bemötande och service är något av det viktigaste sektorn kan arbeta med då det är starkt sammankopplat med 
allt som görs. Det handlar om att skapa goda relationer, kontakter, dialoger med såväl interna som externa aktö-
rer. Får man det att fungera har man helt andra förutsättningar att utveckla processer, näringsliv, samarbeten 
med mera. 

Resultat från insiktsmätningen (nöjd kund index/NKI) behöver analyseras och aktiviteter som tros öka NKI-
indexet ska tas fram. Det arbetet blir en viktig del i sektorns utvecklingsarbete framöver. 

Måluppfyllelsen för miljö är i huvudsak god. 

Bygglovshandläggningen har större utmaningar. Utfallet påvisar ett stort tapp jämfört med föregående år. Ären-
deinflödet har ökat kraftigt under pandemin vilket har varit svårt att hantera. Huvudsakligen har det funnits bris-
ter gällande handläggningstider samt tillgänglighet. Det har tagit fram en handlingsplan för att åtgärda bristerna. 
Handlingsplanen hanterar såväl ekonomiska aspekter som förbättrade arbetsmetoder. Med den handlingsplan 
som är framtagen bedömer sektorn att nöjdkundindex resultaten är på väg att förbättras. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Nöjd kund indexet (NKI företag) för 
myndighetsutövning inom bygg ska 
öka 

49% 65% 75% 

Nöjd kund indexet (NKI företag) för 
myndighetsutövning inom miljö ska 
öka 

75% 78% 96 % 

Nöjd kund index (NKI) för myndig-
hetsutövning (gällande både 
företag och privatpersoner) inom 
bygg ska öka 

44% 65% 68 % 

Nöjd kund index NKI för myndig-
hetsutövning (gällande både 
företag och privatpersoner) inom 
miljö ska öka 

71% 78% 91 % 

3.4.4 Nämndens mål: Nämnden ska informeras vid större avvikelser avse-

ende nämndens uppdrag 

Varje enhet definierar mål eller avstämningsmått för basverksamheten och vad som är en större avvikelse. Ex-
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empel på områden där information om avvikelser är viktig; ekonomi, ärendebalanser, planerad tillsyn och arbe-
ten, tidsplan i projekt. Enhetschef rapporterar större avvikelser till verksamhetschef som tar ärendet vidare. 
Verksamhetschefer rapporterar vid veckovisa dialogmöten med nämndens presidium där det avgörs om ärendet 
ska tas upp till nämnden. 

Uppdrag: Säkerställ att nämnden rapporteras om större avvikelser 

Status 

 Avslutad 

Kommentar 

Det har under året framförts avvikelser till samhällsbyggnadsnämndens presidium där man fört dialog om avvi-
kelserna och kommit fram till att flertalet inte var att betrakta som större avvikelser. 

Sektorn har gjort större neddragningar gällande tillsyn av enskilda avlopp. Från tillsyn av 300 avlopp till 150 av-
lopp är en större avvikelse som påverkar möjligheten för Ale kommuns möjlighet att nå Hav- och vattenmyndig-
hetens mål om en föryngringstakt för enskilda avlopp. Målet ligger till grund för anknytande mål i Ale kommuns 
VA-plan. 

Tillsynsskuld inom livsmedelsområdet bedöms också vara en större avvikelse. En konsult kommer att anlitas för 
att arbeta tillsynsskulden. Konsultinsatsen kommer att bekostas genom debiterade tillsynsavgifter där Ale kom-
mun inte levererat motsvarade prestation överförs till 2022. Det är troligt att nuvarande bemanning inte motsva-
rar behovet varför ytterligare tillsynsskuld kan uppstå. 

3.5 En arbetsgivare 

 

Kommentar 

Det pågår ett centralt arbete som alla sektorns chefer deltar i. Arbetet fokuserar på hur Ale kommun kan uppfatt-
tas och ses som en arbetsgivare. 

3.6 Analys och förslag för framtiden 
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4 Ekonomisk analys 

4.1 Analys och förslag för framtiden 

Analys 

De skattefinansierade verksamheternas positiva budgetavvikelse uppgår till -0,1 Mkr. 

Resultatet för stöd och utvecklingsstaben är 2,8 mkr, varav färdtjänstens överskott står för ca 150 tkr och 
bostadsanpassningen för ca 500 tkr där överskottet inom bostadsanpassningen beror på att färre bostadsanpass-
ningar genomförts. Verksamheterna Gis och mät uppvisar ett överskott mot budget på ca 1 000 tkr och beror på 
vakanta tjänster och tjänstledigheter under delar av året. Sektorstabens överskott är 1,2 mkr och beror till viss del 
på högre intäkter men främst av lägre personalkostnader pga vakanta tjänster. 

Plan – och myndighet 

Årsresultatet för Plex visar på ett överskott på ca 2,3 mkr. Överskottet beror hälften utfallet för Ale småstäder 
ligger under budget. Det är framför allt konsultkostnader som inte använts. Resten av överskottet beror framför 
allt på högre intäkter. 

Byggenheten brottas med strukturella utmaningar för att kunna uppvisa en ekonomi i balans. Årets resultat på -
900 tkr förklaras främst med en för positiv budgetering avseende intäkters och utgifters utveckling. Enhetens 
faktiska intäkter står inte alls i paritet med de budgeterade nivåerna. 

Miljöenhetens når en budget i balans men en låg bemanning inom livsmedelskontrollen innebär att utförd till-
syn inte har motsvarat de avgifter som tagits ut i början av året som årlig kontrollavgift. En del av det hänger 
samman med pandemin och att besök inte kunnat utföras på vårdverksamheter. Enligt livsmedelsverket ska till-
synsskuld regleras genom utökad tillsyn inom en treårsperiod. För att täcka kostnaderna för framtida utökad 
kontroll har uttagna avgifter överförts från 2021 till 2020 för att undvika att kostnader för livsmedelskontroll 
belastar skattemedel under kommande år. 

Teknik  

Gata/Park gör ett underskott på drygt 3,5 mkr och detta beror på: ökade kostnader för vinterväghållning, 
ca 1,5 mkr och godkända extrasatsningar på ca 1,2 Mkr i form av sandrening och säkerhetsåtgärder i belysnings-
anläggningen. Ökade elpriser gör ett underskott på ca 300 tkr på belysningsanläggningen. Eftersatt dränering på 
grönytor som har åtgärdats för ca 500 tkr. Parkskötsel går med underskott men det totala resultatet räddas upp 
på grund av minskade utgifter gällande kapitalkostnader då det har varit en del förseningar under året gällande 
investeringar. 

Utfallet för den skattefinansierad verksamheten av INFRA Gata Trafik 2021 blev - 790 tkr. Ändrade redovis-
nings-principer 2021 gjorde att enheten ej erhöll budgeterad intäkt om 1 860 tkr för gatukostnadsersättningar. 
Personalkostnaden blev lägre pga. sjukskrivningar och föräldraledighet men konsultkostnaderna blev högre än 
budgeterat då man pga. resursbrist behövt köpa tjänster för att klara verksamheten. Kapitalkostnaderna 2021 
blev lägre än budgeterat pga. att enheten under 2020/2021 ej genomförde investeringsprojekt i den omfattning 
som budgeterats. 

De taxefinansierade verksamheternas positiva budgetavvikelse uppgår till 1,6 mkr. 

Utfallet för den taxefinansierade verksamhet inom INFRA VA blev+ 1 960 tkr. Resultatet beror främst på be-
tydligt högre intäkter i form av konsumtionsavgifter än budgeterat. 

Renhållningens utfall blev +3,2 mkr. De största posterna som generera positivt utfall är bland annat en stor 
återbetalning från Renova AB avseende tilldelat insamlingsuppdrag samt ökade intäkter för såväl återvinnings-
material så som skrot och wellpapp vilket styrs av världsmarknadspriset som ökade intäkter avseende konsumt-
ionsutgifter. Lägre personalkostnader pga. partiella tjänstledigheter har också påverkat resultatet positivt. 

VA-driftsenhets resultat 2021 uppgick till -3,7 mkr. Kostnader för köpt vatten översteg budget med ca 800 tkr 
till detta höga kostnader för lagning av ett stort antal läckor i rörnätet under året. Under året har det varit ett 
antal vakanta tjänster bla enhetschef som ersatts med konsulter som ger högre kostnader. Den höga investerings-
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takten under 2020 ger fortsatt högre avskrivningar än budgeterat. 

4.1.1 Diagram - nämnd 

 

4.1.2 Sammanfattande tabeller 

Resultaträkning 

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget 

Intäkter 132 441 140 674 8 232 

Kostnader -195 870 -202636 -6 766 

Netto -63 429 -61 712 1 466 

Resultaträkning taxefinansierad verksamhet (ÅR) 

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget 

Intäkter 100 513 106 262 5 749 

Kostnader -100 513 -104 650 -4 137 

Netto 0 1 612 1 612 

Resultaträkning skattefinansierad verksamhet (ÅR) 

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget 

Intäkter 31 928 34 411 2 483 

Kostnader -95 357 -97 986 -2 629 

Netto -63 429 -63 575 -146 

Nettokostnad per verksamhet 

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget Årsavvikelse 2020 

Besluts/Verksamhetsområde     

Stöd och utvecklingsstab -11 260 -8 429 2 830 580 

Plan och Myndighet -19 633 -18 170 1 463 3 888 

Teknik -32 536 -18 170 -2 827 1 767 

Nettokostnader -63429 -44769 1466 6235 
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Investeringar 

Investeringsanalys 

Investering Kommentar 

6012 Trafiksäkerhets befrämjande åtgärder Det finns förslag på åtgärder som ska projekteras av Infra men enheten 
har inte fått någon beställning under året. 

6015 Utbyte gatubelysning Kommunens entreprenör har inte hunnit utföra allt som var avropat under 
2021 på grund av materialbrist som följd av Covid-19. 

6026 Utbyggnad enligt K 2020 Tillgänglighetsanpassning runt busshållplatsen vid Albotorget har utförts 
under året och cykelpumpar har investerats som ska monteras vid alla 
pendelstationer. 

6033 Åtg pga ej utbyggda plan En ombyggnation av Lahalsvägen i Nödinge har planerats då vägen inte 
är byggd enligt detaljplan. Byggnation skulle ha påbörjats i december men 
fick avbrytas på grund av vädret. 

6035 Trygghetsfrämj åtgärder Under året har extra belysning satts upp på otrygga platser. Kommunens 
entreprenör har inte hunnit med alla avrop under 2021 därav ett överskott 
om önskas flyttas med till 2022. 

6049 Attraktivare Älv/Kommun Investeringar har använts till att köpa in julbelysning i form av 28st röda 
bollar som har placerats ut i kommunen. 

6064 Dammsäkerhet Några åtgärder på kommunens dammar har inte behövts under året. 

6065 Fordonsbyte Investeringen har använts till en ny gräsklippare och en ny flakbil. Två nya 
flakbilar har handlats upp som kommer att levereras i mars och därför 
önskas resterande medel flyttas med till 2022 

6070 Utbyte gatubelysning landsbygd Sektorn har avvaktat strategi och riktlinjer för yttre belysning innan åtgär-
der på landsbygden utförs, därför har inte investeringsmedel använts 
under 2021. 

6075 Just toppbeläggn gator GC Beläggningsarbeten har under årets utförts enligt beläggningsplanen. 

6084 Ändr huv man skap ensk al Sektorn har avvaktat med att använda denna investering då det finns ett 
ärende till KF om att upphäva beslutet från 2015 

6099 Armaturbyte till LED Sektorn har avvaktat strategi och riktlinjer för yttre belysning innan en 
upphandling har genomförts då det har funnits en osäkerhet över hur 
många armaturer som ska bytas ut, därför har inte investeringsmedel 
använts under 2021. Under hösten 2021 blev styrdokumenten antagna 
och upphandlingen är klar. Målet är att denna investering ska slutföras till 
största del under 2022 och därför önskas investeringen flyttas med till 
kommande år. 

  

  

  

Investering Taxefinansierad verksamhet VA Kommentarer 

6135 VA-anslutning DP Änggatan 

Investeringen avser uppgraderad vattenledning inkl BP för att kunna 
ansluta DP. Investeringen skall bekostas av MEX. En ledningssträcka norr 
om DP förnyas och bekostas av VA-drift. Pågår enligt plan. Klar i mars 
2022. 

6142 Future Inventering och uppdatering 
Investeringen avser inventering och uppdatering av VA-verksamhetens 
debiteringssystem och anläggningsregister i samband med implemente-
ringen av ny VA-taxekonstruktion. Pågår enligt plan. Klar sommaren 2022. 

6143 Dagvattendammar Nol Uppströms Brukstorget Bidragsprojekt LONA. Projektering pågår. 

6144 Bräddvattenrening våtmark Bidragsprojekt LOVA. Projektering pågår 

6145 Ny dagvattendamm Älvängen 
Bidragsprojekt LONA. Dåliga förutsättningar pga stort djup och ogynn-
samma geotekniska förutsättningar. Projektet har avslutats och återstå-
ende bidrag har återbetalats. 

6154 Uppgradering ledningsnät Älvängens ARV - Svenstorp 
Projektering pågår men är försenad. Samordning måste ske med ÖFL-
projektet. Beslut om när investeringen skall genomföras bör tas under 
början på 2022. 

6156 VA-utbyggn Smedjebacken Alafors Färdigställt! 

6166 VA Öförings ledning Älvängen-Nöd inkl 3 pumpstationer Investeringsbeslut taget av KF i juni. Projektering pågår men är försenad 
pga hög arbetsbelastning hos projektörerna. Arbetet med ansökningar av 
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Investering Taxefinansierad verksamhet VA Kommentarer 

erforderliga tillstånd hos TRV och LM-förättning pågår men är försenat. 
Tidplan, ekonomi och riskanalys kommer att behandlas i styrgrupp i jan 
2022. 

Investering skattefinansierad verksamhet - Gata Trafik Kommentarer 

6008 Utbyggnad av GC-nät Alevägen/Aspvägen, ca 130 meter lång, är genomförd i början av året. En 
ny gångväg har tillskapats längs Göteborgsvägen i Älvängen (mellan 
Tolleredsvägen och Häljered). Gångvägen blev ca 750 meter lång och har 
tillskapats med heldragen linje och pollare och färdigställts under somma-
ren. GC längs Ivar Arosenius väg har byggts ut under hösten. Längd 
ca 360 meter. 

6012 Utbyggnad busshållplatser/Säkra skolvägar 2 st busshållplatser är färdigställda på beställning av utvecklingsenheten. 
1 st på Vallmovägen i Älvängen och 1 st på Backavägen i Nödinge. 

6058 Cirk pl GC-väg N Kilandav Investeringen baseras på medfinansierings-avtal med Trafikverket. För-
handlingar angående juridik och avtal mm har förts med TRV under året. 
Projektet kunde därför ej byggas under 2021 utan kommer att behöva 
framflyttas. 

6042 GC-väg Alingsåsvägen Investeringen baseras på medfinansierings-avtal med Trafikverket. TRV 
driver projektet. Markförhandling pågår. Förprojektering klar men över-

skred budget. Tilläggsavtal har därför tecknats. Bevaka kostnad för 
genomförande i förhållande till ursprunglig budget/avtal. TRV:s genomfö-
rande kommer att ske någonstans under perioden 2022-2025. 

XXXX Medfinansieringsbidrag GC Killanda KA-Hultasjövägen Projektet beviljat av VGR under året! Inväntar möteskallelse från TRV för 
att skriva avtal. 

xxxx Medfinansieringsbidrag GC Hålanda Projektet EJ beviljat av VGR. Utgick därför 2021. Lämna in ny ansökan? 

7107 Infrastruktur vid exploatering Denna investeringspost ägs av samhällsbyggnad centralt och avser 
nödvändiga investeringar inom FÖP-områden för att möjliggöra/skapa 
förutsättningar för detaljplaner. Inga projekt har genomförts under 2021. 

VA drift har genomfört ett antal saneringsprojekt under året där Göteborgsvägen i Älvängen, Åkare-
gränd/Ängsgränd, Knaptorp och Alkalievägen varit de större. Göteborgsvägen färdigställdes under hösten, och 
för Åkaregränd/Ängsgränd samt Alkalievägen kvarstår asfaltering. Knaptorp pausades under hösten och arbete 
har startats upp under januari 2022. 

Under året har pandemin försvårat möjligheterna att byta vattenmätare, vilket troligen kommer öka behovet att 
byta antalet mätare under år 2022 investering Älvängens reningsverk avser nödvändig upprustning av reningsver-
ket för att vidmakthålla funktionen fram tills nedläggning 2024. Underhållsskulden är mycket stor och risk finns 
för vite då utsläppsvärden till Göta älv har varit för höga. Under året har diverse nödvändiga reparationer, service 
och bassängrengörning genomförts. 

Investeringar, belopp i Tkr Bokslut 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Markreserv 5 367 20 000 14 633 

6047 Nödinge centrum  1 000 1 000 

6008 Utbyggnad av GC-nät 2 098 5 500 3 402 

6012 Utbyggnad busshållplatser 201 1 500 1 299 

6015 Utbyte gatubelysning 6 157 15 478 9 321 

6026 Utbyggnad enligt K 2020 290 1 700 1 410 

6033 Åtg pga ej utbyggda plan 28 500 472 

6035 Trygghetsbefrämjande åtgärder 320 675 355 

6049 Attraktivare Älv 203 173 -30 

6064 Dammsäkerhet 0 100 100 

6065 Fordonsbyte parkenheten 811 1 654 843 

6070 Utbyte gatubelysn landsby 0 1 500 1 500 

6075 Just toppbeläggn gator GC 2 356 2 500 144 

6084 Ändr huv man skap ensk al 0 5 000 5 000 

6099 Armaturbyte till LED 0 12 000 12 000 

6131 Reduceringsfiske Vimmersjön 465 3 022 2 557 

7107 Infrastruktur vid exploatering 62 19 000 18 938 
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medfinansieringsbidrag    

6042 GC-väg Alingsåsvägen 0 4 150 4 150 

6058 Cirk pl GC-väg N Kilandav 0 20 000 20 000 

6061 Medfinans GC Hålanda 0 6 200 6 200 

6062 Medfin GC Kilanda Ka-Hult 0 9 000 9 000 

Nämnds-/årsanslag 1 325 1 750 425 

VA    

V6030 VA, Reinvest / Rat.invest 33 097 46 000 12 903 

IV6048 Älvängens reningsv. omb. 2 110 3 000 890 

IV6166 VA Öf ledn Älv-Nöd inkl 2 1 713 2 000 287 

Renhållning    

IV6106 Renhållning nämndanslag 35 100 65 

IV6112 Ombyggn återvinningsstati 0 100 100 

IV6123 Skalskydd ÅVC Sörmossen 515 636 121 

IV6124 Nytt inpasseringssystem 400 400 0 

IV6125 Asfaltering ÅVC Sörmossen 0 200 200 

IV6010 Ombyggn ÅVC Sörmossen 0 500 500 

IV6017 Fordonsbyte renhållning 1 882 2 000 118 

Totalt: 59 435 187 338 127 903 

4.2 Fördjupad ekonomisk analys till nämnd 

4.2.1 Nämnd-/årsanslag 

Nämnd-/årsanslag SBN Utfall Budget Återstår 

Parkering Hultasjön 220  -220 

Prod primärkarta flygfoto 368 300 -68 

Lekplats myternas väg 79  -79 

Lekplatser 6 200 194 

Parkutrustning 169 200 31 

Ärendehant sys Miljö/Bygg 2  -2 

Vektorisering DP 109 200 91 

Mätutrustning 3  -3 

kontorsmöbler, scanner etc  150 150 

Ortofoto 368 300 -68 

Digitalisering  400 400 

Totalt 1324 1750 426 
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5 Personalanalys 

5.1 Kommunens anställda 

5.1.1 Antal anställda 

Antal anställda 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Antal tillsvidareanställda, 105,3 103,3 2,0 

-varav kvinnor i % 45,2 % 48,0 % -2,8 

-varav män i % 54,8 % 52,0 % 2,8 

Antal heltidsanställda 107,4 106,2 1,2 

Antal deltidsanställda 3,6 3,0 0,6 

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 4,8 4,9 -0,1 

Antal arbetade timmar (timanställda) 204 5 481 -5 277 

-varav kvinnor 83 2 509 -2 426 

-varav män 121 2 972 -2 851 

Årsarbetare    

-månadsavlönade 102 91 11 

-timavlönade 1 3 -2 

Totalt    

5.2 Sjukfrånvaro 

5.2.1 Sjukfrånvaro i procent 

Volymtal 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 3,55 % 5,31 % -1,76 

Sjukfrånvaro, kvinnor 4,97 % 5,97 % -1,00 

Sjukfrånvaro, män 2,36 % 4,73 % -2,37 

Ålder - 29 år 3,0 % 4,8 % -1,8 

Ålder 30 - 49 år 3,13 % 4,95 % -1,82 

Ålder 50 - 4,3 % 5,9 % -1,6 

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar 2,09 % 2,86 % -0,77 

Sjukfrånvaro 15-59 dagar 0,47 % 0,89 % -0,42 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 0,98 % 1,56 % -0,58 

5.3 Personalanalys och förslag för framtiden 

Sektorns sjukfrånvaro har under 2021 varit mycket låg trots en pågående pandemi. Den större delen av tjänste-
männen arbetar hemifrån vilket bidrar till möjlig smitta begränsas. Under hösten 2021 påbörjades en försiktig 
återgång till kontoret som fick avbrytas på grund av ökad smittorisk. Kommunen har tagit fram riktlinjer och 
stöd för att hantera återgången utifrån krav i arbetsmiljölag och försäkringsregler. Vidare tydliggör rutinen tillfäl-
ligt och frivilligt arbete utanför arbetsgivarens lokaler. Tillfälligt och frivilligt arbete på distans är en viktig del av 
framtidens arbetsliv tillsammans med digitalisering, modernisering och utveckling av verksamheten. Riktlinjerna 
har ej ännu antagits men sektorn ser positivt på den ökade flexibiliteten som de innebär. 

Sektorn har sett över enheternas placeringar i Alafors kommunhus. Det är flera aspekter som påverkade initie-
randet; dels organisationsförändringar, flytt av medarbetare men också för att få till fler samarbeten och därmed 
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effektivare processer. Alla enheterna medverkade i översynen, förändringen förhandlades med den fackliga orga-
nisationen och omlokaliseringen genomfördes under slutet av 2021. 

Sektorn har under en tid identifierat att det finns ett stort behov av en projektledare som kan hålla ihop arbetet 
med planering och genomförande av detaljplan Nödinge centrum samt andra större planer. Projektledaren till-
trädde under slutet av året. 

5.4 Fördjupad personalanalys till nämnden 
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1 Verksamhetsanalys 

1.1 Ordförande och resultat 

Ordförande: Jessika Loftbring 

Årets resultat: -5 

Nettokostnad: -84 602 

1.2 Nämndens uppdrag 

Nämndens uppdrag är beskrivet i reglementet, senast uppdaterat 2020-09-07. 
 
Förvaltningens egendom 
Servicenämnden ansvarar för kommunens byggnader och tillhörande anläggningar. 
Ansvaret för byggnader och anläggningar som är kommunägda innebär att nämnden har förvaltningsansvaret för 
egendomen. 

Lokalförsörjning 
Servicenämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Servicenämnden ska efter samråd med övriga nämn-
der upprätta lokalförsörjningsplan för kommunens myndigheters behov av lokaler och bostäder på kort och lång 
sikt. 

Internpost 
Servicenämnden ansvarar för kommunens in- och utgående post samt post mellan kommunala enheter. Ansvaret 
omfattar inte digital post. 

Kommungemensam IT-verksamhet 
Servicenämnden ansvarar för kommungemensam IT-verksamhet förutom det som kommunstyrelsen ansvarar 
för som är övergripande och samordnande digital verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan 
verksamhet. 

Övrig internservice 
Servicenämnden får bedriva verksamheter bestående av service till kommunens myndigheter, såsom lokalvård, 
kostverksamhet, vaktmästeritjänster och allmän verksamhetsservice samt tillhandahållande av fordon för kom-
munens behov. 
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2 Periodens verksamhet - Sammanfattning 

2.1 Sammanfattning 

Ekonomi 

Sektorn redovisar ett resultat i balans och har lyckats hantera de besparingar på 6,9 mkr som beslutades inför 
2021. Åtgärder av engångskaraktär uppgår till ca 5mkr. Covid-19 har medfört lägre kostnader inom vissa verk-
samheter och ersättningen för sjuklönekostnader har bidragit till att förbättra resultatet då ersättning vid frånvaro 
inte behövts ersättas fullt ut. Då statsbidrag upphörde under senare delen av hösten påverkade detta verksamhet-
er med hög sjukfrånvaro, något sektorn ändå har kunnat hantera. Kostverksamheten finansierades genom kom-
munbidrag under 2021 och under 2022 kommer även lokalvården hanteras inom ramen för kommunbidrag. 
Under 2022 kommer utredning avseende finansieringsmodell för IT fortgå och förhoppningsvis kommer även 
möjligheter att se över enhet vaktmästeri och fordon påbörjas. 

Sektorn kommer att ha en utmaning med att klara av budget 2022, då det i dagsläget inte finns några marginaler. 
Framöver behöver sektorn skapa möjligheter för en buffert avseende oförutsedda kostnader, något som inte har 
funnits marginaler för 2021 eller 2022, som det ser ut i dagsläget. 

Under 2021 beviljades 243 mkr i investeringar: Av dessa förbrukades 153 mkr, vilket motsvarar en nyttjandegrad 
på 63% av beviljade medel. Dock stämmer utfallet relativt väl med prognosen i delårsbokslut 2 där målet var att 
förbruka 155 mkr. Det enskilt största skälet till avvikelsen är att entreprenaden för LSS-boendet i Surte inte på-
börjats som planerat då bygglovet överklagades och senare upphävdes genom beslut av Länsstyrelsen för vidare 
handläggning av sektor samhällsbyggnad. Av de beviljade 27,7 mkr har därför enbart 0,2 mkr använts under året. 
Osäkerheten är fortsatt stor om eller när entreprenaden av detta projekt kan starta. Mindre förseningar har även 
bidragit till att ett flertal andra projekt har fördröjts. Läs mer under punkten investeringar. 

Strategiskt mål - Ett Ale 

Samtliga chefer i kommunen har deltagit i workshops med syfte att få fram en nulägesbild med chefernas upp-
fattning om hur långt kommunen har kommit med att utveckla ”Ett Ale”. 

Fyra ”nycklar” identifierades som utgångspunkt för nulägesbeskrivning och det fortsatta arbetet med att utveckla 
kommunens verksamhet mot målet ”Ett Ale”. De fyra nycklarna som identifierats, utifrån ett invånar- och verk-
samhetsperspektiv är: 

• Internt samarbete inom Ale kommun 

• Externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare o s v, 

• Kommunikation, information och service till invånarna och internt 

• Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt. (Till sammanfattning 
inklusive några aktiviteter nedan) 

Under respektive rubrik nedan följer ett axplock av aktiviteter som pågått under 2021. 

Internt samarbete 
Flertalet aktiviteter pågår för att förbättra det interna samarbetet. Bland annat har ett antal dialogmöten på olika 
chefsnivåer skapats för att lägga grunden till förbättrat samarbete. Fler aktiviteter kommer också att ske inom 
ramen för "En arbetsgivare". 

Externt samarbetet 

• Arbetsmarknadsenheten har skapat nya kontaktytor mot företag för att kunna ta emot unga och nyan-
lända långt från arbetsmarknaden. 

• Ett samverkansprojekt tillsammans med Nödinge SK och Alafors IF pågår med syfte att hitta ny sam-
verkansform för att bedriva en förebyggande gruppverksamhet för ungdomar. 

Kommunikation, information och service 

• En robot som ska kunna hantera HR-frågor från medarbetare är framtagen.  
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• Bemötandet i kundcenter har förbättrats. 

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg 
2021 anställdes en digitaliseringsstrateg som kommunövergripande och strategiskt ska driva och stödja sektorer-
na i en digital förflyttning. Det pågår mycket digitaliseringsrelaterade aktiviteter i sektorerna och det finns behov 
av samordning och samarbete mellan sektorer. 

• Kommunen deltar i ett antal större digitaliseringsprojekt i samverkan med andra aktörer.  

• Översyn genomförs av alla styrande dokument kring digitalisering. 

Övriga strategiska mål och uppdrag:  

Under året har sektorn levererat god måluppfyllelse avseende de mål och uppdrag som nämnden har formulerat i 
verksamhetsplan 2021. Delar av dessa har försenats på grund av pandemin men väntas fortgå och avslutas under 
2022. 
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3 Strategiska målsättningar 

3.1 Hälsa och välbefinnande 

3.1.1 Fokusområden: Arbete nära hemma 

Uppdrag: Utred om det i nämndens lokalbestånd finns möjlighet att kunna upprätta lokala 

arbetsplatser för allmänheten. 

Kommentar 

Det har inte resursmässigt varit möjligt att genomföra en övergripande utredning av målet under 2021 men i 
dialogen med hyresgäster i kommunens lokalbestånd och inte minst i hanteringen av tomställda lokaler vägs 
denna möjlighet in. 

3.2 Kunskap och utbildning 

3.2.1 Fokusområden: Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun 

Uppdrag: Delta aktivt i samhällsbyggnadsprocessen för att utifrån behov bygga verksam-

hetslokaler på anvisade platser som gynnar förändrad samhällsstruktur samt delta i andra 

forum där processägaren, utbildningssektorn, anser att sektor service kan bidra till 

måluppfyllelse. 

Kommentar 

Systematisk samverkan finns idag mellan sektor utbildning och verksamheten. Stor delaktighet finns i kommu-
nens planarbete genom lokalstrateg. Ytterligare samverkansformer mellan sektor samhällsbyggnad och verksam-
heten har utvecklats under perioden, bland annat genom systematiskt dialogforum mellan gata, park, infra och 
fastighet. Utifrån det omgående behovet av lokaler har verksamhet fastighet och IT ett fördjupat samarbete med 
plan, bygglov mark och exploatering. 

3.2.2 Fokusområden: Kunskap och förmågor i hållbar utveckling 

Nämndens mål: Minst ett pilotprojekt ska genomföras i samarbete mellan kost och förskola 

eller skola där man tillsammans jobbar för att öka barns och ungdomars kunskap om håll-

bar utveckling. 

Projekt för att öka kunskap om hållbar utveckling på Nolskolan är avslutat. Samverkan mellan skola och kök 
kommer att fortsätta. Det är dock beroende av att det finns eldsjälar på framförallt skolans sida som brinner för 
och verkligen ser vikten av ett gott samarbete kring hållbar utveckling. Några goda exempel som kommit fram 
genom projektet är till exempel att ta del av varandras årshjul gällande hållbar utveckling för att kunna se vad 
som sammanfaller och underlättar samverkan. 

Köket började med veckans grönsak som tillagas och erbjuds till eleverna i olika former. Detta kommer köket 
fortsätta med även framöver. Även verksamheten har anammat detta och involverar eleverna på olika sätt, allt 
från enkla samtal till forskning i olika klasser. På musiken togs det fram en låt på temat som så småningom 
kommer på sociala medier och andra plattformar och de yngre barnen ritar ett årshjul med säsongsgrönsaker. 

Sammanfattning av projektet görs och kommer att mynna ut i förslag på hur även andra skolor och kök kan 
arbeta framöver. 



   

 

 
Årsredovisning 2021, Servicenämnden    7(23) 
 

3.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

3.3.1 Fokusområden: Hur väl lyckas vi som kommun med att få människor 

som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete. 

Nämndens mål: Samtliga enheter ska se över möjligheten att ta emot praktikanter och fe-

riearbetare och utifrån det skapa sådana erbjudanden. 

Samtliga enheter inom sektorn har haft en positiv inställning att ta emot praktikanter och skapat platser vid be-
hov. Verksamhet fastighet och IT hade två feriearbetare, båda inom drift och underhåll. Verksamhet kost tog 
emot tre praktikanter. Verksamhetsstöd tog emot nio praktikanter, åtta inom lokalvård och en inom vaktmästeri 
och fordon. 

3.3.2 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för 

att erbjuda så många ungdomar födda 2004-2005 feriearbete inom 

sina verksamheter sommaren 2021. 

Uppdrag: Samtliga enheter ska se över möjligheten att ta emot ungdomar födda 2004-

2005 som feriearbetare och utifrån det skapa sådana erbjudanden. 

Kommentar 

Verksamhet fastighet och IT hade två feriearbetare under sommaren 2021, båda inom drift och underhåll.  

Under sommaren 2021 tog kostverksamheten emot 3 stycken feriearbetare. Under 2021 har även ett antal prakti-
kanter tagits emot. 

Inom verksamhetsstöd hade enheterna lokalvård och vaktmästeri möjlighet att erbjuda ungdomar feriearbete 
under sommarperioden. Lokalvården tog emot åtta personer och vaktmästeri tog emot en person. 

 

3.4 Hållbart samhällsbyggande 

Kommentar 

En övergripande handlingsplan utifrån kommunens klimat- och miljöstrategi är framtagen. De mål och fokus-
områden inom hållbart samhällsbyggande som verksamhet fastighet och IT ansvarar för har genomförts enligt 
plan. 

3.4.1 Fokusområden: Förändra samhällsstrukturer i Ale Kommun 

Uppdrag: Delta aktivt i samhällsbyggnadsprocessen för att utifrån behov bygga verksam-

hetslokaler på anvisade platser som gynnar förändrad samhällsstruktur samt delta i andra 

forum där processägaren, utbildningssektorn, anser att sektor service kan bidra till 

måluppfyllelse. 

Kommentar 

Sektorn och framförallt verksamhet fastighet och IT har deltagit aktivt för att nå målet. Dels genom ett nära 
samarbete med sektor utbildning, dels genom delaktighet i framtagandet av samhällsbyggnadsprocessen och ett i 
övrigt nära samarbete med sektor samhällsbyggnad. 

Lokalstrateg är med och bevakar samhällsbyggnadsprocessen för verksamhetslokalers behov. Verksamhet fastig-
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het och IT har också inlett samarbete med samhällsbyggnad, framförallt PLEX-enheten för att bland annat lägga 
en strategi för framtida detaljplaner för verksamhetslokaler samt ta upp frågor som berör varandras arbetsområ-
den för att främja ett Ale. 

3.4.2 Fokusområden: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och 

lösa samhällsutmaningar 

Nämndens mål: Sektor service ska ha ett brett och nära samarbete med externa aktörer 

inom branschen för att få kunskap utifrån och se på nya lösningar på det uppdrag sektorn 

har. 

Verksamhet fastighet och IT har en systematisk samverkan med entreprenörer och konsulter inom fastighetsom-
rådet samt externa hyresvärdar/exploatörer i detta mål. 

Verksamhet fastighet och IT har ett antal pågående projekt som bidrar till måluppfyllelsen. Dels har IT-enheten 
ett pågående samarbete med Microsoft, Intel samt andra kommuner i Sverige. Dels ett samverkansprojekt rö-
rande smarta lokaler där samtliga enheter inom verksamheten är involverade i samarbete med externa aktörer. 
Vår strategiska partnering inom byggnation av skolor, förskolor och LSS-boende bidrar också starkt till att upp-
fylla målet. 

Kostverksamheten har kontakter och ingår i olika former av forum bland annat med RISE, skolmatsakademin 
och nätverk med andra kommuner och leverantörer. 

Verksamhetsstöd samverkar med andra kommuner bland annat via nätverk inom lokalvård samt omvärldsbe-
vakning och samarbete med Kungsbacka, Härryda och Mölndal. 

3.4.3 Fokusområden: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen 

Nämndens mål: Användning av ekologiska råvaror ska uppgå till minst 30 % och andelen 

vegetarisk kost ska öka. 

Utfallet blev en ekologisk andel livsmedel på 35% 2021 för hela Ale Kommun. 

Målet sänktes från 45% 2020 till 30 % 2021. Många kök nådde eller var nära målet redan 2020 och det har där-
med inte varit några större svårigheter för köken att nå upp till det nya målet på 30%. 

I planering av matsedel ses hela menyn över inför varje termin för att förändra till mer klimatvänliga alternativ. I 
planeringen jobbas det kontinuerligt med att provlaga och förändra recept med hänsyn till att de skall vara miljö-
smarta, näringsriktiga och uppskattas av gästerna, inom den ekonomiska ramen. I matsedelsplaneringsarbetet har 
vegetariska dagar ökat från 2020 och det planeras att eventuellt kunna öka något mer. Utgångspunkten är att 
tillaga vegetariska måltider som är populära hos våra gäster. Matsedelsgruppen kommer fortsätta se över möjlig-
heten att minska kött i vissa recept och istället öka upp med baljväxter och/eller grönsaker, vilket ökar det gröna 
alternativet och medför klimatsmarta recept. 

Under v.44 genomfördes en utbildning i vegetarisk matlagning. Nationella vegetariska dagen och vegetariska 
världsdagen var några av de dagar som uppmärksammades under året. 

Uppdrag: Bidra till måluppfyllelse genom att driva eller vara delaktig i olika projekt som alla 

syftar till att minska utsläppen. 

Kommentar 

Arbetet med följande projekt kommer att fortgå även under 2022: 

• Laddinfrastruktur: Verksamhet fastighet och IT ansvarar för utredning och genomförande av utbyggnat-
ion av laddinfrastrukturen för kommunala fordon och projektet beräknas pågå till och med 2023.  

• I samtliga lokalbyggprojekt beaktas detta mål bland annat genom byggnation enligt standard miljöbygg-
nad silver. 
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• Avfallshantering: Förslag framtaget och presenterat till förvaltningsledning. Sektor samhällsbyggnad har i 
uppdrag att hantera resurs för fortsatt arbete.  

• Cirkulära möbelflöden: Förslag framtagna och diskussion med sektor socialtjänst pågår. Målbild är att 
under 2022 presentera förslag för beslut till förvaltningsledning och servicenämnd. 

• Samordnad varudistribution- Samordnas med ovanstående projekt och kommer att fortgå under 2022.  

• Giftfri förskola: Hanteras löpande med styrning av förskolan. Lokalvård och kostverksamheten medver-
kar. 

• Kunskapsklivet/klimatklivet: För klimatsmarta offentliga måltider. Utifrån detta projekt tog kostverk-
samheten fram en fortsatt plan för ett eget projekt under 2021. 
Hela kosten har fortsatt arbeta för kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider genom att fokusera 
på att minska klimatpåverkan av maten och arbeta med att den klimatsmarta maten ska vara ett attraktiv 
alternativ.  

• Matsvinn: Under pandemin har enheterna haft svårt att utföra de matsvinnsveckor som i normala fall ut-
förs då det varit distansundervisning för vissa elever och där elever ibland har ätit i klassrum. I det dag-
liga arbetet arbetar alla kök kontinuerligt med att hålla nere matsvinnet. Fortsatt arbete kring att minska 
matsvinnet kommer att ske 2022. 

3.4.4 Fokusområden: Samordnad varudistribution 

Uppdrag: Utred möjligheten till samordnad varudistribution i kommunen som bland annat 

ska möjliggöra för små lokala producenter att leverera till kommunen. 

Kommentar 

Arbetet pågår och hanteras i samverkan med projekt cirkulära möbelflöden. Det sistnämnda projektet ska till 
förvaltningsledningen i början av 2022 för beslut om fortsatt arbete, därefter kommer stor del av förutsättning-
arna för samordnad varudistribution vara klarlagda. Framförallt gällande intern eller extern inriktning samt lager-
hållning, transporter osv. Kommer att fortgå under 2022. 

3.4.5 Fokusområden: Arbetet med ekosystemtjänster bör intensifieras 

Uppdrag: Utveckla i möjligaste mån ekosystemtjänster i byggnationsuppdrag, såväl inom 

underhåll, reparationer som i ny-byggnation. 

Kommentar 

I samtliga lokalbyggnadsprojekt beaktas detta mål bland annat i samverkan med sektor samhällsbyggnad. 

3.4.6 Fokusområden: Arbetet med klimatsmart upphandling 

Nämndens mål: I samtliga upphandlingar sektorn genomför tillsammans med upphand-

lingsenheten ska relevanta klimatsmarta krav ställas. 

Sektor service samverkar tillsammans med upphandlingsenheten för att beakta att relevanta och klimatsmarta 
krav ställs. 

3.4.7 Nämndens mål: Sektorn ska ha en långsiktig underhållsplan för befint-

ligt fastighetsbestånd. 

Övergripande statusbesiktning av samtliga lokaler pågår enligt plan och en redovisning av genomförd besiktning 
skall lämnas av konsult i februari 2022. Underlaget skall därefter läsas in i fastighetssystemet och användas till en 
långsiktig och strategisk underhållsplan som beräknas vara klar under hösten 2022. 
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3.4.8 Nämndens mål: Sektorn ska ha en fungerande lokalförsörjningspro-

cess, som tagits fram i nära samarbete med alla inblandade. 

Lokalförsörjningsprocessen har under året färdigställts på huvud- och delprocessnivå och är nu ute för presentat-
ion och granskning bland verksamheter och till politik. Kvarstår att tydliggöra underaktiviteter samt att revidera 
styrdokument relaterade till lokalförsörjningsprocessen. 

3.4.9 Uppdrag: I dialog med sektor samhällsbyggnad och fastighetsägare 

ska möjligheter till 3D fastighetsbildning eller byggnation på andra sätt 

som fyller mer än ett syfte utredas. 

Kommentar 

Ett fördjupat samarbete mellan Alebyggen, sektor samhällsbyggnad och sektor service är påbörjat och i detta 
samarbete kommer målet att utredas under 2022. 

3.5 Ett Ale 

3.5.1 Fokusområden: Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg 

som skapar tillgänglighet dygnet runt 

Uppdrag: Vara drivande och medverka till utveckling av digitala verktyg som skapar till-

gänglighet dygnet runt. 

Kommentar 

I samverkan med utförande sektor arbetar IT-enheten löpande med att inspirera verksamheter till att vilja skapa 
fler digitaliserade/e-tjänster för medborgare. 

Ett pilotprojekt har under perioden startats upp mellan samtliga enheter inom verksamhet fastighet och IT. Syf-
tet med projektet är utveckla former för smarta lokaler för såväl lokalförvaltning som stöd för kärnverksamhet-
ernas verksamhetsutövning. Under 2022 kommer projektet arbeta vidare inom temat energibesparing bland an-
nat hur vi med digitala verktyg kan visa hyresgästerna deras verksamhetspåverkan på energiförbrukningen med 
målet att på sikt få ner den samma. 

Detta uppdrag kommer att fortsätta under 2022. 

 

3.5.2 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resur-

sanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar 

Uppdrag: Genomför planerat områdesarbete vilket innebär ett förändrat arbetssätt för en-

het vaktmästeri/fordonshantering och enhet drift och underhåll. 

Kommentar 

Uppdraget är genomfört och driftsatt. 
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Uppdrag: Då IT är en ny verksamhet i nämnden ska effektiviseringsmöjligheter inom den 

verksamheten ses över och i det arbetet utred också möjligheten att samordna IT-

support/felanmälan med befintlig support/felanmälan inom sektorn. 

Kommentar 

För 2021 hade IT-enheten ett besparingskrav genom minskad ram på 1 mkr (+ 930 tkr för en årsarbetare som 
flyttades till avdelning strategi och uppföljning). Effektiviseringar har möjliggjorts genom nedanstående punkter. 

• För att klara besparingskraven har IT under året ej tillsatt en sjukvakans + en 50% pensionsavgång, vil-
ket kan behöva göras under 2022 då arbetsbelastningen är hög. Personal och elevantal ökar mot bak-
grund av befolkningsökningen vilket i sig ökar trycket på enheten. 

• Enheten har parallellt med detta skjutit på utvecklingsinsatser kopplat till infrastrukturen som krävt kon-
sultinsatser. Detta kan behöva hanteras under 2022. Enheten har märkt att efterfrågan på digitalisering-
sinsatser från verksamheten som påverkar behovet av förändringar i infrastrukturen har varit mindre, 
troligen pga. pandemin vilket också påverkar behovet av konsulter. 

• Framgent skall också samordningsmöjligheter mellan servicesupporten och IT:s support utredas. 

• IT har konsoliderat användningen av lagringstjänster till en för att därmed minska kostnaderna kopplat 
till våra molntjänster.  

Uppdrag: Då gemensam fordonshantering är en ny verksamhet i nämnden ska effektivise-

ringsmöjligheter inom den verk-samheten ses över. 

Kommentar 

Fordonsorganisationen startade i januari 2021. Utredning av effektiviseringsmöjligheter kommer att ske i början 
av 2022 och redovisas för servicenämnden i juni 2022. 

3.5.3 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra ak-

törer i genomförandet av verksamhetsplan och budget 

Uppdrag: Utvärdera pågående entreprenadform, partnering, för byggnation samt se över 

möjligheter till nya former för medverkan eller samarbete med externa aktörer inom sek-

torns verksamheter. 

Kommentar 

Systematisk dialog pågår mellan behovsnämnder och verksamhet fastighet och IT dels vad gäller befintliga och 
nya lokalbehov, IT-plattform, dels övrigt digitalt stöd samt dialog om fördjupad samverkan med gata/park-
enheten, gemensamt driftförråd etcetera. 

Utvärdering av entreprenadformen partnering är genomförd av verksamheten och kommer att ligga som un-
derlag till kommande val av entreprenadform. I övrigt har verksamhet fastighet och IT en systematisk samverkan 
med externa aktörer som konsulter och entreprenörer där verksamheten löpande ser över möjligheter till nya 
former av samarbete. 

3.5.4 Uppdrag: Samordna arbetet i kommunen med att skapa ”Ett Ale”. 

Kommentar 

Samtliga chefer i kommunen har deltagit i workshops med syfte att få fram en nulägesbild med chefernas upp-
fattning om hur långt kommunen har kommit med att utveckla ”Ett Ale”. 

Fyra ”nycklar” identifierades som utgångspunkt för nulägesbeskrivning och det fortsatta arbetet med att utveckla 
kommunens verksamhet mot målet ”Ett Ale”. De fyra nycklarna som identifierats, utifrån ett invånar- och verk-
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samhetsperspektiv är: 

• Internt samarbete inom Ale kommun 

• Externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare o s v, 

• Kommunikation, information och service till invånarna och internt 

• Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt. 

Under respektive rubrik nedan följer ett axplock av aktiviteter som pågått under 2021. 

Internt samarbete 
Flertalet aktiviteter pågår för att förbättra det interna samarbetet. Bland annat har ett antal dialogmöten på olika 
chefsnivåer skapats för att lägga grunden till ett förbättrat samarbete. Fler aktiviteter kommer också att ske inom 
ramen för "En arbetsgivare". 

Externt samarbetet 

• Ett flertal kontakter med företag för etablering i kommunen har genomförts. 

• Arbetsmarknadsenheten har skapat nya kontaktytor mot företag för att kunna ta emot unga och nyan-
lända långt från arbetsmarknaden. 

• Ett samverkansprojekt tillsammans med Nödinge SK och Alafors IF pågår med syfte att hitta ny sam-
verkansform för att bedriva en förebyggande gruppverksamhet för ungdomar som ska motverka att fler 
barn och unga hamnar i ett utanförskap. 

• Ett socialt investeringsprojekt med Skepplanda läkarhus har startat. Det handlar om att testa en ny sam-
verkansform där vårdnadshavare får möjlighet till stöd för sin egen hälsa när en elev aktualiseras inom 
elevhälsan. Syftet är att öka både barnet och vårdnadshavarens hälsa och öka möjligheten för barnet att 
kunna fullfölja sina studier. 

Samverkan med frivilliga resursgruppen (FRG) har utvecklats - huvudsakligen kring nödel, transporter och att 
understödja Ale El i händelse av kris. 

Utökat samarbete med Polisen, och kommunens "egen" kommunpolis. Regelbundet delas lägesbilder och strate-
gisk samverkan har utvecklats. 

Kommunikation, information och service 

• Ny policy för kommunikation, service och bemötande samt riktlinjer för service, tillgänglighet och be-
mötande är beslutade. 

• En robot som ska kunna hantera HR-frågor från medarbetare är framtagen. Det finns behov av fortsatt 
träning och utveckling av roboten. 

• Bemötandet i kundcenter har förbättrats. Mätningar har visat ökning från 3,8 i maj 2020, 4,2 november 
2020 till 4,4 november 2021. Nästa steg är att fråga Aleborna direkt vad de tycker om bemötandet i kon-
taktcenter. 

• I kontaktcenter är andelen besvarade telefonsamtal 92 procent och i 80 procent av telefonsamtalen får 
kunden hjälp direkt. 

• Informationsfilmer som används vid chefsintroduktion är producerade. 

• Informationen till medarbetare om olika delar av befintligt stöd och service inom kommunen behöver 
utvecklas. 

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg 
2021 anställdes en digitaliseringsstrateg som kommunövergripande och strategiskt ska driva och stödja sektorer-
na i en digital förflyttning. Det pågår mycket digitaliseringsrelaterade aktiviteter i sektorerna. och det finns behov 
av samordning och samarbete mellan sektorer. 

• Kommunen deltar i ett antal större digitaliseringsprojekt i samverkan med andra aktörer. Några exempel 
är: 
-DiMiOS som syftar till att synliggöra organisationens digitala mognad och digitala arv 
-VGR-projektet Framtidens vårdinformationsmiljö som syftar till att uppnå en sammanhållen vårdin-
formation. 

• Det finns behov av att höja kompetensen inom digitalisering med avseende på effekthemtagning, nytto-
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realisering, innovation och projektledning. Kommunen kommer under 2022 delta i Dios en nationell 
systemkartläggning som kommer resultera i ett beslutsunderlag för en mer ändamålsenlig systemförvalt-
ning. 

• Översyn genomförs av alla styrande dokument kring digitalisering. 

• En systematisering av omvärldsbevakning med beröring på digitalisering håller på att utarbetas. 

• Arbetet pågår för att ta fram en instyrningsprocess för centrala digitaliseringsmedel. Det kommer leda till 
en ökad samordning av digitaliseringsinsatser. 

• Digitaliseringsarbetet utvecklas fortsatt genom att fånga upp medborgarnas, det lokala näringslivets och 
medarbetarnas behov. 

• Förvaltningsledningen har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för att utveckla en innovations-
kultur inom kommunens verksamheter. 

3.6 En arbetsgivare 

3.6.1 Fokusområden: Jämlika villkor och förutsättningar 

Uppdrag: Medverka i aktiviteter med syfte att, utifrån de yrkeskompetenser som finns inom 

sektorn, inspirera kvinnor att söka sig till manligt dominerade yrken och vice versa. 

Kommentar 

Sektorn inväntar central sammanfattning från HR utifrån genomförd kompetensförsörjningsanalys, där tanken är 
att kommunen i sin helhet ska ta fram aktiviteter som bland annat ska hantera detta uppdrag. Vid rekryteringar 
till sektorn är inkomna ansökningar från båda könen och beaktas så att vid likvärdiga kompetenser välja kvinnor 
till mansdominerade yrken och vice versa. Dock medverkar sektorn ännu inte i aktiviteter för att stimulera en 
jämnare fördelning.  

Kostverksamheten har kontakt med olika kockutbildningar, erbjuder praktikplatser och även varit delaktig i ut-
värderingar av utbildningar. 
 

3.6.2 Fokusområden: Transparens och tydlighet 

Nämndens mål: Sektorn har en utvecklad servicekultur med känsla av sammanhang och 

helhetssyn som präglar medarbetare och chefer. 

Arbetet har påbörjats utifrån beslutad målbild. Målbilden är kommunicerad under vårens APT till samtliga med-
arbetare. De prioriterade områdena är: 

• Kultur  

• Processer och dokumenthantering  

• Styrning och ledning.  

Aktiviteterna är ett led i arbetet med att skapa en bättre servicekultur, ett bättre sammanhang och helhetssyn. 
Verksamhetschef för kost har under året varit ansvarig för arbetet med kulturutvecklingen, där ett arbete angå-
ende service och bemötande startat och en plan för kulturutveckling inom sektorn fastställts. Under hösten har 
medarbetarna inom sektorn haft dialoger på APT där de har tagit fram förslag till kännetecken som har beslutats 
av sektorledningen och kommer att gälla för hela sektorn. Arbetet fortgår under 2022 och beslutade kännetecken 
är: 

• Professionella 

• Lösningsorienterade 

• Arbetsglädje 
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3.6.3 Fokusområden: Utvärdera den tillitsbaserade styrningen regelbundet 

Uppdrag: Skapa struktur för och genomför regelbunden utvärdering av den tillitsbaserade 

styrningen. 

Kommentar 

Planerade tillitsdialoger mellan verksamhetschefer och nämndens arbetsutskott är genomförda samt också mellan 
arbetsutskottet och enhetschefer. Utvärderingarna har varit väldigt positiva. Dialogerna har skapat en större tillit 
mellan chefer och politiker. En struktur för återkoppling till nämnden är också beslutad. Vid slutet av varje 
halvår ska deltagande politiker redovisa resultatet av dialogerna. Inom temat har sektorn ett pågående utveckl-
ingsarbete utifrån en målbild där främst tre områden ses som prioriterade: Kultur, styrning och ledning samt 
processer/dokumenthantering. I detta utvecklingsarbete läggs stort fokus på medarbetarnas delaktighet och möj-
lighet att påverka. Säkrade processer skapar förutsättningar för en god struktur som än mer möjliggör tillitsbase-
rad styrning. 

3.6.4 Nämndens mål: Budget och resultat 2021 ska vara i balans 

Sektorn har klarat av att hantera de besparingar på totalt 6,9 mkr som ålagts inför 2021. Därmed redovisar sek-
torn ett resultat i balans.  

Uppdrag: Se över möjligheten och därigenom beskriv konsekvenserna av att servera vat-

ten istället för mjölk till eleverna. 

Kommentar 

Utredning genomförd och redovisad i servicenämnden den 210330. Beslut togs att fortsätta erbjuda mjölk som 
ett alternativ. 

Uppdrag: Ta fram ytterligare möjliga sparåtgärder inklusive redan aviserade åtgärder, till 

totalsumma 6,9 Mkr, för beslut i nämnden innan mars månads utgång. 

Kommentar 

Sektorns förslag till ytterligare sparåtgärder på 2,7 mkr beslutades på servicenämndens sammanträde 30 mars 
2021. Tre nya områden arbetades in i budget 2021 för att nå en budget i balans.  

De nya åtgärderna var: 
Lägre kapitalkostnader på fastigheter med anledning av nedskrivningar 2020 0,9 mkr 
Försäljning av köksutrustning från Ale matservice 0,2 mkr 
Ekonomiska restriktioner 1,6 mkr 

De ekonomiska restriktionerna sammanfattas i fyra områden: 
- Anställningsrestriktioner (samtliga anställningar beslutas av sektorchef). 
- Återhållsamhet med vikarier (så mycket frånvarohantering som möjligt hanteras med redan anställd personal 
dock med försiktighet under pandemin). 
- Inköpsrestriktioner (enligt särskilda instruktioner till inköpsansvariga). 
- Fastighetsåtgärder i första hand med egen personal (prioriteringslista avgör). 

Sektorn lyckades hantera hela sparbetinget, totalt 6,9 mkr, och landar på ett nollresultat gentemot budget. 
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4 Basverksamhet 

4.1 Uppföljning av basverksamhet 

Verksamhet fastighet och IT 

Lokalförsörjning: Enheten har systematiskt arbetat med den stora mängd lokalbehov som sammanställts i lokal-
försörjningsplanen. Nolbäckens förskola, LSS-boende i Skepplanda och Jennylunds ridhus har färdigställts under 
året. 

Förhandlingen av hyresavtal för sex boenden inom socialtjänsten har pågått och färdigställdes under året. Utred-
ning om byggnation av ny F-6 skola på Brandsbo, Nol har pågått under året i samarbete med sektor samhälls-
byggnad genom aktivitetsplan, markägardialoger, markvärdering och riskutredning  pågår i samarbete med mark 
och exploateringsenheten. En sammanställning med riskbedömning är presenterad och politiskt beslut om fort-
satt strategi väntas under första halvåret 2022. 

De skolområdesutredningar som genomfördes under 2020 har sammanställts kommunövergripande tillsammans 
med övriga lokalbehov och prioriterats i tid. Ett fördjupat samarbete har startats upp med sektor samhällsbygg-
nad för att tillsammans finna lösningar på det stora behovet av förändrade och nya detaljplaner som finns för att 
omgående tillgodose behovet av lokaler. 

Tydliggörande av kommunens lokalförsörjningsprocess, från behov till avveckling, har under perioden färdig-
ställts på huvud- och delprocessnivå. 

Lokalförsörjningsplanen för 2023-2032 har fastställts av fullmäktige. 

Drift och underhåll: Utvecklingen av att arbeta utifrån tre områdeskontor har fortsatt under perioden bland an-
nat genom att utveckla metoder för att systematisera tillsyn och skötsel. Detta har medfört att enheten nu är 
igång med systematisk tillsyn av värme och ventilation och målet att inom kort starta upp systematisk tillsyn för 
själva byggnaden. 

Enheten har haft ett pressat år med betydande sparkrav (2,4 mkr) där delar av sparkravet var att inte ersättnings-
rekrytera efter pensionsavgångar samt att inte öka bemanningen i takt med att lokalbeståndet ökar. Detta samti-
digt som uppdraget systematiseras och metoder utvecklas för att på sikt få en förbättrad och effektivare förvalt-
ning. Enheten går därför mot 2022 utan sparkrav med stor tillförsikt. 

IT: Under 2021 har mycket arbete kretsat kring att ge stöd och support till kommunens verksamheter då covid-
19 har bidragit till ett förändrat samt utökad behov av digitala verktyg kopplat till distansarbete samt distansun-
dervisning. Med facit i hand ses arbetet som en knuff mot nya digitala arbetssätt som kommer att leva kvar efter 
att pandemin klingat ut. 

Fortsatt utvecklingsarbete med stöd av digitalisering och teknisk utveckling pågår som möjliggör att nyttja resur-
ser på nya sätt. Samarbete pågår med verksamheterna för att hitta rutinartade uppgifter att automatisera. Chatt-
bot kopplat till Teams och SharePoint är ett exempel. 

 

Verksamhet kost 

Verksamhet kost tillagar och bereder måltider till kommunala skolor, förskolor och särskilda boenden i Ale 
Kommun. I Verksamhet kost ingår 38 kök och ett nittiotal medarbetare. 

Medarbetarna har under 2021 påvisat att de med snabbhet och flexibilitet kan förändra produktionen och lösa 
den dagliga driften på ett mycket bra sätt utifrån situationer som har uppkommit i och med Covid-19, till exem-
pel matlådor till elever som har haft distansundervisning. 

Hela 2021 har präglats mycket av Covid-19. Det har funnits oro hos medarbetare och hög frånvaro vilket i sin 
tur har gjort att det har varit svårt att få kontinuitet i arbetet. Utbildningar har fått ställas in eller ställas om för att 
minska risken för smittspridning. 

Verksamhet verksamhetsstöd 
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Lokalvård: På grund av pandemin har utmaningen under året fortsatt varit att få till en optimal personalplanering 
och att bibehålla kvalitén. Fokus har legat på att fortsätta arbeta utifrån redan inarbetade städmetoder och följa 
restriktioner och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Nedan följer några av årets större händelser. 

• APT genomfördes digitalt under första halvåret. Sektor service målbildsarbete är påbörjat.                    

• Golvvårdsutbildning hölls av extern utbildare under sommaren och höstlovet 

• Påbörjat arbetet med kontinuerlig golvvård på våra skolor och förskolor. Bra samarbete med övriga 
verksamheter under sommaren.  

• Uppdrag från nämnden att utreda lokalvård på intrapenad/entreprenad. Utredningen gjordes av enhets-
chefer tillsammans med extern konsult och resultat redovisades av enhetschefer på nämnden i april.  

• Lokalvården fick i uppdrag att arbeta fram en modell för att 2022 finansieras via kommunbidrag. Arbetet 
gjordes av enhetschefer inom lokalvård under våren 2021 och beslut att övergå till kommunbidragsfi-
nansiering fattades i slutet av 2021.  

Vaktmästeri och fordon:  

• Rekrytering av enhetschef klar efter dialog med HR om kravspecifikation och med hjälp av konsult. Ny 
enhetschef på plats i mars 2022. 

• Beställning från sektor utbildning genererade fler timmar under hösten 2021 och medarbetarantalet ju-
sterades därefter. Utbildning har dock flaggat för ev. behov av neddragning av dessa timmar efter som-
maren 2022 vilket kan påverka medarbetarantalet åter. 

• Fordonsorganisation saknar fortsatt lokaler där hela organisationen kan sitta samlad. Tidigare målbild 
har tyvärr ej gått att uppfylla detta år då anpassningar av lokalen ej kunnat utföras. Förslag om alternativ 
lösning pågår med enhet lokalförsörjning. 

• Fortsatt behov av att personalsituationen ses över då kommande år kommer att generera fler pensions-
avgångar. Personalgruppen har också vissa besvär med förslitningsskador och de tunga arbeten som del-
vis förekommer. 

Stab:  

• Enhetens medarbetare har mer eller mindre arbetat hemifrån hela året vilket har skapat vissa utmaningar 
gällande samarbete och samverkan som kommer att arbetas vidare med under 2022. Att arbeta på di-
stans har både varit positivt men även negativt i framförallt de sociala aspekterna där enkla lösningar tar 
längre tid när medarbetarna inte träffas fysiskt.  

• Sårbar enhet med endast fyra medarbetare har framförallt varit en utmaning under den ökade frånvaron 
som även till viss del drabbat enhet stab. Uppdraget har ändå kunnat levererats i sin helhet.  
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5 Ekonomisk analys 

5.1 Analys och förslag för framtiden 

Analys 

Sektorn övergripande: Sektorn redovisar ett nollresultat 2021. Detta innebär att sektorn klarat av att hantera de 
besparingar på 6,9 mnkr som ålagts inför 2021. Flertalet av åtgärderna är bedömda av sektorn som engångskarak-
tär, dessa uppgår totalt till ca 5 mnkr. Covid-19 har medfört lägre kostnader inom vissa av verksamheterna på 
grund av minskad volym. Ersättningen för sjuklönekostnader förbättrar också resultatet då vissa verksamheter 
inte har behövt ersätta personal fullt ut vid sjukdomar. Det bör också noteras att kostnaderna under hösten var 
betydligt högre än under våren inom flera verksamheter, inom till exempel kosten tydligt kopplat till Corona. Det 
finns därför all anledning att vara observant på detta under 2022. 
 
Sektorn kommer att ha en utmaning med att klara av budget 2022, då det i dagsläget inte finns några marginaler. 
På sikt behöver sektorn kunna budgetera både för utvecklingskostnader och ha en post för oförutsedda kostna-
der. 

Sektorchef: Sektorchefen redovisar ett överskott på 0,6 mkr, anledningen är minskad semesterlöneskuld samt att 
ersättningen för den extra löneutbetalning som gjordes i december bokförts centralt. Här redovisas även det 
sparkrav som ej var fastställda vid årets början på 2,8 mnkr. Underskottet ligger kvar men täcks i sin helhet av 
överskott inom andra verksamheter. 

Fastighet och IT: Fastigheter och IT redovisar sammantaget ett underskott på drygt 300 tkr.  I budgeten ålades 
fastighet ett sparbeting på 2,4  mkr vilket till stor del verkställts. Det är noterbart att inom fastighets resultat ingår 
även ett underskott på 0,7 mkr på kostnader för tomställda lokaler. 

Lokalförsörjningsenheten vars projektverksamhet i sin helhet skall finansieras av pågående projekt redovisar ett 
negativt resultat om 0,6 mkr. Skälet till detta underskott är att projektledarna inte har lyckats debitera tillräckligt 
många timmar gentemot budget. Denna problematik har setts över, rutiner inrättats och bedömningen är att 
verksamheten nästa år kommer att ha ett resultat i balans. 

IT redovisar ett underskott på ca 0,1 mkr, anledningen är främst ökade kostnader för konsultinsatser under hös-
ten. I budgeten ålades IT ett sparbeting på 1,0 mkr vilket till stor del har hanterats. 

Kost: Kostverksamheten redovisar ett överskott på 1,4 mkr. Bidragande till överskottet är verksamhetens aktiva 
arbete med att hålla nere livsmedelskostnaderna och anpassat mängden mat som lagats till det antal barn och 
elever som var på plats på grund av Corona samt högre intäkter än budgeterat för sjuklöneersättningar. En del 
köksutrustning från Ale Matservice har sålts under året. I relation till dessa åtgärder ska noteras att pandemin har 
lett till högre kostnader för papper, hygien samt kemtekniska produkter. 

Det är fortsatt en utmaning att få till en optimal bemanning på samtliga enheter, detta arbete sker löpande och 
extra mycket fokus har lagts inför terminsstart hösten 2021, då alla som önskar jobba heltid återigen lämnade in 
sina önskemål enligt erbjudandet "heltid för alla". I dagsläget har kosten cirka 1 mkr i ökade kostnader på grund 
av "heltid för alla" som inte kunnat hanterats genom förändrade scheman eller annan effektivisering. 

Verksamhetsstöd: Verksamhetsstöd redovisar ett överskott på drygt 1,1 mkr. 
Staben redovisar ett överskott på 0,2 mkr på grund av minskning av en halv tjänst från och med april. Denna 
tjänst avseende uppdrag nämndsekreterare köptes in från sektor socialtjänst under året men omfattningen var 
dock lägre än budgeterat. Sektorn har idag ingen verksamhetsutvecklare vilket hade behövts i flera av de större 
projekt som pågår, t.ex. avfallshantering och cirkulära möbelflöden. Dessa har under året hanterats av medarbe-
tare inom enhet stab. 

Lokalvården redovisar ett överskott på nästan 0,9 mkr utöver det sparbeting på 0,4 mkr som ålades 2021. 

Vaktmästeri och fordon redovisar i stort ett nollresultat trots färre beställningar från verksamheterna och att 
fordonsorganisationen var under uppstart i början på året, vilket då medförde lägre intäkter än budgeterat. 
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5.1.2.2 Resultaträkning (insikt) 

Resultaträkning  

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse Budget 

3 Intäkter 297 916 302 774 4 858 

4 Material/Bidrag/Köpt vht -237 -353 -116 

5 Personalkostnader -109 451 -108 951 500 

Övriga verksamhetskostnader -272 824 -278 072 -5 248 

Alla Konton -84 597 -84 602 -5 

 

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget Årsavvikelse 2020 

Besluts/Verksamhetsområde     

Servicechef -6 050 -5 456 594 -7 402 

Stab -3 534 -3328 206 -97 

Justering service 2 837  -2 837  

IT -17 235 -17 323 -88 482 

Fastighet 2 400 2 159 -242 -3 921 

Verksamhetsservice 0 47 47 38 

Lokalvård 400 1 275 875 285 

Kost -63 415 -61 976 1 440 -18 

Bemanningsenhet    574 

Nettokostnader -84597 -84602 -5 -10059 

5.1.2.4 Investeringar 

Investeringsanalys 

Av totalt beviljade 243 mkr har verksamhet fastighet och IT under 2021 förbrukat 153 mkr vilket motsvarar en 
nyttjandegrad på 63% av beviljade medel. Dock stämmer utfallet med prognosen i delårsbokslut 2. Ett mål är att 
nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel skall nå ca 90%. Detta kommer dock även i fortsättningen inre 
och yttre faktorer påverka när projekt kan starta och därmed beviljade kommer att användas. Nedan följer en 
beskrivning på större avvikelser. 

Det enskilt största skälet till avvikelsen är att entreprenaden för LSS-boendet i Surte inte påbörjats som planerat 
då bygglovet överklagades och senare upphävdes genom beslut av Länsstyrelsen för vidare handläggning av sek-
tor samhällsbyggnad. Av de beviljade 27,7 mkr har därför enbart 0,2 mkr använts under året. Osäkerheten är 
fortsatt stor om eller när entreprenaden av detta projekt kan starta. 

Mindre förseningar inför uppstart av projektet LSS-boendet i Nol har resulterat i att projektet under 2021 nyttjat 
13,1 mkr av de beviljade 22,0 mkr. Projektet pågår enligt upprättad tidplan vid byggstart och ej nyttjade medel 
önskas överföras till 2022. 

Ytterligare större avvikelser är att inga medel för ventilationsåtgärder på Surte förskola har nyttjats under året 
vilket innebär en oförbrukad post på 8,0 mkr. Diskussion pågår hur detta behov skall hanteras och beslut presen-
teras i investeringsbudgetprocessen 2022. 

För Lövängens förskola där 3,9 mkr av budgeterade 61,1 mkr ej förbrukats under 2021 kommer slutkostnaderna 
att falla ut under 2022. 

Nolbäckens förskola som nyligen färdigställdes kommer att redovisa ett ekonomiskt utfall som är lägre än bevil-
jade medel och en exakt summa kommer att redovisas efter ekonomisk sammanställning. 

Kvarstående medel om 5,5 mkr för ombyggnation till tillagningskök enligt kostutredning har ej använts under 
året. 
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Investeringar, belopp i Tkr Bokslut 2021 Budget 2021 Avvikelse 

6028 Säkerhets.föreb. åtgärder 3 001 4 900 1 899 

6096 Upprustning skolgårdar 553 900 347 

6304 Da Vinci (Ale kulturrum)  244 746 502 

6304 Lövängens förskola 57 217 61 112 3 895 

6304 Nolbäckens förskola 7 186 9 397 2 211 

6304 Svenstorps förskola 4  -4 

6309 Myndighetskrav 16 500 484 

6312 Energibesparande åtgärder  500 500 

6314 Ombyggn ventilation sk/fs 974 2 700 1 726 

6320 LSS Skepplanda 33 853 35 590 1 737 

6331 Uppgrad av reglersystem 285 500 215 

6350 Omklädningsrum Jennylund  500 500 

6357 Aroseniusskolan  1 000 1 000 

6359 Kommunens hus 225 1 627 1 402 

6363 Fastighetsunderhåll 15 439 15 000 -439 

6377 Pigegårdsvägen 1 38 546 508 

6382 Upprustning idrottsanl 1 596 1 659 63 

6389 Arb.miljöåtg skolor,fskl 526 300 -226 

6390 Mindre anpassningar skolo 3 211 3 000 -211 

6395 Daglig verksamhet 2 1 000 998 

6401 Jennylunds ridanläggning 5 209 3 940 -1 269 

6403 Takomläggn Ale arena 200 3 000 2 800 

6413 Inv maskinpark kök skola 422 500 78 

6414 Åtgärder kostutredning  5 531 5 531 

6420 Övriga lokalutredningar 454 1 000 546 

6421 Ombyggnad Hardesjö 595 700 105 

6431 Ersättning Byvägens fsk  700 700 

6432 Förskola 2 Nödinge  700 700 

6433 F-6 skola utbyggn 2 Nödin  500 500 

6434 F-6 skola utbyggn 1 Nödin  700 700 

6435 Förskola 1 Nödinge  700 700 

6437 Nolängens förskola 312 390 78 

6438 F-6 skola Nol/Alafors 76 2 170 2 094 

6439 Ny förskola Surte  700 700 

6440 Ventilationsåtg Surte fsk  8 000 8 000 

6441 Surteskolan 12 426 414 

6442 Bohusskolan 12 426 414 

6443 Utredn skolomr Älvängen 134 1 299 1 165 

6444 Ersättn Hövägens fsk  2 500 2 500 

6445 Utredn skolomr Skepplanda 32 828 796 

6446 Ny förskola 1 Älvängen  1 200 1 200 

6447 Ersätta Madenskolan  1 000 1 000 

6448 Tillbyggnad Alboskolan  1 000 1 000 

6449 Omställn till fsk Garnvin 212 1 000 788 

6461 LSS-Danska vägen Surte 181 27 697 27 516 

6462 LSS-Folketshusv Nol 8 858 22 000 13 142 

6463 Särsk boende södra kommun 109 500 391 
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7000 IT Investeringar 11 805 12 200 395 

Totalt: 152 993 242 784 89 791 
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6 Personalanalys 

6.1 Kommunens anställda 

6.1.1 Antal anställda 

Antal anställda 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Antal tillsvidareanställda, 221,8 222,2 -0,4 

-varav kvinnor i % 75,4 % 73,0 % 2,4 

-varav män i % 24,6 % 27,0 % -2,4 

Antal heltidsanställda 214,6 212,6 2,0 

Antal deltidsanställda 16,3 23,5 -7,2 

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 8,0 13,2 -5,2 

Antal arbetade timmar (timanställda) 21 268 52 640 -31 372 

-varav kvinnor 16 801 42 095 -25 294 

-varav män 4 467 10 545 -6 078 

Årsarbetare    

-månadsavlönade 179 185 -6 

-timavlönade 12 27 -15 

Totalt    

6.2 Sjukfrånvaro 

Verksamhet fastighet och IT: Har med undantag vid kortare perioder haft en sjukfrånvaro jämförbar med 
tidigare år. Dock har IT-enheten en långtidssjukskriven medarbetare vilket påverkar statistiken. 

Verksamhet kost: 2021 har präglats av hög sjukfrånvaro till stora delar på grund av Coronapandemin. För-
hoppningen inför 2022 är att kortidssjukfrånvaron sjunker och stabiliserar sig på en lägre nivå. I övrigt så före-
kommer det en del korttidsfrånvaro där det pågår arbete på individnivå. Viss långtidssjukfrånvaro finns och i 
dessa fall pågår det även här arbete på individnivå. 

Verksamhet verksamhetsstöd: Generellt har pandemin påverkat verksamheten under hela året, framförallt 
inom lokalvård och vaktmästeri och fordon, både avseende korttids- och långtidssjukfrånvaro. Under senare 
delen av 2021 har frånvaron eskalerat och legat långt över normala nivåer. Verksamheten har detta till trots lyck-
ats att hantera sina uppdrag men med större fokus på akuta frågor och prioriteringar vid behov. För enhet stab, 
vars medarbetare stora delar av året arbetat hemifrån, har sjukfrånvaron som tidigare varit väldigt låg. 

6.2.1 Sjukfrånvaro i procent 

Volymtal 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 10,48 % 10,15 % 0,33 

Sjukfrånvaro, kvinnor 11,58 % 11,73 % -0,15 

Sjukfrånvaro, män 7,28 % 6,03 % 1,25 

Ålder - 29 år 10,8 % 9,8 % 1,0 

Ålder 30 - 49 år 10,80 % 10,14 % 0,66 

Ålder 50 - 10,2 % 10,2 % 0,0 

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar 4,58 % 4,61 % -0,03 

Sjukfrånvaro 15-59 dagar 1,72 % 1,44 % 0,28 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 4,19 % 4,11 % 0,08 
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6.3 Personalanalys och förslag för framtiden 

Verksamhet Fastighet och IT 

Enheten har som helhet under 2021 haft en sjukfrånvaro jämförbar med tidigare år, trots pågående pandemi. 
Dock har det varierat med kortare perioder av högre frånvaro vilket resulterat i ökad bevakning av arbetsbelast-
ning hos medarbetarna och vid behov prioritering av arbetsuppgifter. 

Drift och underhåll: Enheten behöver öka personalstyrkan med två personer under 2022 där utrymmet finns 
inarbetat i budget och ytterligare två personer 2023 när underhållsplan är satt och driftoptimering är i gång i full 
kraft. 

Lokalförsörjningsenheten: Enhetens arbete och därmed behov av tillsvidaretjänster beror till största del av 
andelen projekt som bedrivs genom enheten. Under 2022 behövs utökning med en projektledare samt en ersätt-
ningsrekrytering av en projektledare. Behovet bedöms bestå under fler års tid och kan öka i takt med lokalför-
sörjningsplanen och beslutade investeringsprojekt. 

IT: Avdelningen har en hög medelålder där arbete med kompetensskifte kommer att krävas under de kommande 
åren. 

Verksamhet Kost 

Abetet med "heltid för alla" fortsätter och det finns fortsatt svårigheter i att hitta bra lösningar för både verk-
samheter och medarbetare. Enhetscheferna arbetar tillsammans med att kontinuerligt se över och optimera be-
manningen i hela kosten. Att sprida kompetensen och se till individernas behov av personlig utveckling är även 
detta en del i arbetet. 

En digital föreläsning i ergonomi hölls under början av året med målet att förebygga belastningsskador. Under 
hösten låg fokus på medarbetarskapet med målet att bibehålla och förbättra den sociala arbetsmiljön på enheter-
na, detta arbete kommer fortsätta under 2022. 

Verksamhet Verksamhetsstöd 

Lokalvård: Har under året tillsatt sammanlagt sju tjänster på grund av pensionsavgångar, avslutade anställningar 
och förändringar internt. 

Vaktmästeri och fordon: Svårighet att bemanna då beställning av timmar fluktuerat över året. Hög medelålder 
inom framförallt vaktmästeri kommer inom de närmaste/närmsta året/åren att leda till rekryteringsbehov. 

Stab: Sårbarhet behöver utredas under 2022 då enheten endast består av fyra personer. 
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1 Verksamhetsanalys 

1.1 Ordförande och resultat 

Ordförande: Tyrone Hansson 

Årets resultat: 20 171 tkr 

Nettokostnad: 581 309 tkr 

1.2 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 Periodens verksamhet - Sammanfattning 

2.1 Sammanfattning 

Aktiviteter, resultat och analys 

Precis som under 2020 är det pandemin som präglat och förändrat förutsättningarna för verksamheterna under 
det gångna året. Det primära uppdraget har varit att skydda kommuninvånarna i målgrupperna från smitta och 
sjukdom samt att hålla verksamheterna igång trots stort bortfall av personal på grund av sjukdom eller familjeka-
rantän i framför allt slutet av året. En mycket lyckad vaccinationsinsats som genomfördes av den kommunala 
hälso- och sjukvården i början av året för sektorns målgrupper var en framgångsfaktor för att hålla nere smitt-
spridningen inom verksamheterna. 

Mottagningsenheten som startade upp under 2020 på individ- och familjeomsorgen visade sig inte fungera som 
tänkt varför enheten lades ner och mottagningsuppgifterna återfördes till respektive enhet. Ett strukturerat sam-
arbete mellan enheterna arbetas nu fram för att säkerställa en god tillgänglighet och ett gott bemötande. 

Effekterna utifrån sammanslagningen av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten till en enhet bör-
jar nu visa sig. Enheten arbetar intensivt med att klienterna inom försörjningsstöd ska ha en arbetsmarknadsplan. 
Den negativa trenden med en ökning av försörjningsstödet är bruten och nivåerna ligger nu i paritet med hur det 
såg ut i början av 2020. 

Efter sommaren öppnade ett nytt boende inom funktionsstöd i Skepplanda vilket möjliggjort en omstrukturering 
inom verksamheten för att bättre kunna tillgodose den enskildes behov. Stödbehovsmätningar har genomförts 
under året vilket, i kombination med fortsatt arbete med optimerad bemanning samt arbete i kluster, fått effekt 
på kostnaden per individ som under året sjunkit jämfört med 2020. 

Stimulansmedel riktade till äldreomsorgen har möjliggjort förstärkt bemanning på en enhet samt en mängd akti-
viteter och inköp vilket gynnat de äldre. Inom den förebyggande verksamheten startade man även upp med en 
IT-fixare i slutet av året som ska vara kommuninvånare behjälplig med enklare digitala uppgifter i deras hemmiljö 
som ett led i att öka kunskapen kring telefoni, sociala medier med mera som också kan leda till minskad känsla av 
ensamhet. 

I slutet av sommaren inkom ett stort antal ansökningar och beslut om särskilt boende samtidigt som korttidsplat-
serna var fullt belagda. Kommuninvånare blev under en period kvar på sjukhus längre än normalt då verksam-
heten inte kunde ta emot dem i den takt som de blev utskrivningsklara. Betalningsansvaret ökade markant under 
denna period men stabiliserades i slutet av året till, för Ale, normala nivåer. Behovet av och tillgång till korttids-
plats är nu åter i balans, delvis på grund av förändrad utformning av korttidsbeslut med tidigare uppföljning och 
hemgång med förstärkt hemtjänst. Även kön till särskilt boende är i slutet av året återställd till normalläge vilket 
delvis beror på att ytterligare bostäder öppnade på Klockareängen. 

Arbetet som inleddes för flera år sedan kring heltid som norm fortsätter ge effekt. Antalet medarbetare som ar-
betar heltid ökar och antalet deltidsarbetande minskar vilket är positivt. Antalet arbetade timmar för timanställda 
har ökat markant vilket till stor del kan förklaras av pandemin men möjligen börjar också rekryteringsutmaningen 
göra sig gällande. Detta är en av de frågor som arbetsgruppen Hållbar bemanning som nyligen startat har i upp-
drag att arbeta med. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att sektorn visat sig vara väl rustad att möta utmaningarna som följt av pan-
demin. Efter två år av exceptionellt läge har verksamheterna visat prov på stor uthållighet och förmåga att stän-
digt anpassa sig utifrån förändrade förutsättningar. Följsamheten till rutiner har varit god, även fast dessa ständigt 
varit under revidering och anpassning utifrån rekommendationer och restriktioner. Detta till trots har ändå stor 
del av det som planerats för året kunnat genomföras, vilket också renderat i bedömningen att flera av de strate-
giska målsättningarna markerats som gröna. 
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3 Strategiska målsättningar 

3.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Hälsa och välbefinnande är mångfacetterat och handlar om individens upplevelse av sitt eget välbefinnande. Be-
folkningens hälsa både påverkas av och påverkar samhällets grundläggande strukturer som demokrati, ekonomi 
och jämlikhet. Beroende på förutsättningar och villkor har människor olika möjligheter att uppnå god hälsa. 
Många områden inkluderas därför i denna målsättning, exempelvis; uppväxtvillkor, utbildning, kultur- och fritids-
aktiviteter, arbete och arbetsförhållanden, försörjningsmöjligheter, boende och närmiljö, levnadsvanor, demo-
krati och delaktighet samt tillgång till hälso- och sjukvård. Kommunen har med andra ord möjlighet att påverka 
befolkningens hälsa inom flera områden. 

De övergripande utmaningarna för Ale kommun inom målsättningen hälsa och välbefinnande samstämmer med 
de nationella och under året har särskilt fokus riktats på följande områden: 

• Föräldrastöd/föräldrahälsa 

• Våld i nära relationer 

• Ensamhet 

• Bostadsbrist 

Dessa områden bedöms ha bäring på eller gynna flera av kommunens målsättningar. Framgångsfaktorn är ”till-
sammans-arbete” samt 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. 

Inom TSI (tidigt samordnande insatser) som är ett kommungemensamt samverkansforum, adresseras exempelvis 
föräldrastöd/föräldrahälsa. Ett särskilt föräldrastödspaket har utarbetats och håller på att implementeras liksom 
ett digitalt fältstöd/chatt för ungdomar. Även våld i nära relationer (VINR) omhändertas till stor del inom TSI. I 
början av året genomfördes en informationskampanj relaterat till VINR ”Synas i samhället” för att visa kommu-
ninvånarna på att det finns hjälp att få och att sätta fokus på området. Särskilt fokus har också riktats mot våld i 
ungas relationer. 

Ofrivillig ensamhet är en stor utmaning för samhället och återfinns i alla ålderskategorier och samhällsskikt. Uti-
från utredningen om psykisk hälsa i Ale riktas dock särskilt fokus på ungdomar, äldre samt nyblivna föräldrar. 
Utöver det som redan görs relaterat till detta ordnades en del aktiviteter under sommaren för ungdomar, familje-
centralernas arbete har ställt om och underlättat för föräldrar och barn att mötas på alternativa sätt och NÄTA 
(Närvaroteam Ale) har fortsatt kunnat ge stöd till elever att bryta isolering och till en mer fungerande skolgång. 
För målgruppen äldre har man exempelvis satsat på ett fortsatt samarbete med Ung Omsorg, utvecklat aktiviteter 
på boendena, startat sportskola för seniorer samt börjat se över den förebyggande verksamheten för att bättre 
svara mot målgruppens behov. En kommunövergripande satsning gällande första hjälpen psykisk hälsa har också 
gjorts under året. 

Frågan gällande bostadsbrist dras med viss tröghet och behöver bli en kommungemensam angelägenhet där varje 
sektor bidrar med sin kompetens. En dialog med Alebyggen (utifrån de nya ägardirektiven) påbörjades under året 
liksom utarbetandet av ett samverkansavtal med målsättningen att tydliggöra parternas roller och ansvar samt hur 
samarbetet ska fungera rent praktiskt. Allt med syfte att minska hemlösheten i Ale och möjliggöra en stadigva-
rande bostad för de som, av sociala eller mediciniska skäl, har särskilda svårigheter att på egen hand anskaffa en 
bostad. 

Relaterat till målsättningen har under året ett intensivt arbete pågått gällande revidering av Hälso- och sjukvårds-
avtalet samt remissvar avseende färdplan nära vård. Omställningen till den nära vården kommer förändra den 
primära vårdnivåns ansvar och arbetssätt. Här ingår den kommunala hälso- och sjukvården samt regionens vård-
centraler. Frågan om den kommunala kompetensen och var gränsen går mellan specialiserad vård och primär-
vård är nyckelfrågor där parterna inte är överens och där utgången kommer få stor påverkan på den kommunala 
hälso- och sjukvården. 
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3.1.1 Fokusområden: Ensamheten är en växande utmaning 

Nämndens mål: Utveckla de samarbeten som initierats för att bidra till en minskad känsla 

av ensamhet för sektorns målgrupper, samt att i vissa fall ställa om verksamheten för att 

bättre svara mot målgruppens behov. 

Det finns idag många ensamma människor vilket är en stor utmaning för samhället. Även om ofrivillig ensamhet 
återfinns i alla ålderskategorier och samhällsskick har några grupper identifierats som särskilt utsatta; ungdomar 
(speciellt under den tid då många hade distansundervisning), äldre samt nyblivna föräldrar. Ensamhetsproblema-
tiken återfinns även inom funktionsstöds verksamhet vilket tydliggjordes i den brukarrevision som genomförts 
inom boendestöd. I dialogen utifrån resultaten av brukarrevisionen var det slående hur stor roll som samman-
hanget spelar in i måendet hos den enskilde. Aktiv fritid (som syftar till att stimulera och arrangera fler aktiviteter 
för personer med funktonsvariation) har gått på sparlåga. Ett omtag kommer göras under 2022. 

Gällande ungdomar anordnades på kommungemensam basis en del aktiviteter under sommaren och för mål-
gruppen äldre har man inom verksamhetsområdet särskilda boende och hälso- och sjukvård exempelvis satsat på 
ett fortsatt samarbete med Ung Omsorg på Garverivägen och på Fridhem. Ung Omsorg har arbetat varje lördag 
mellan 11-13 (när pandemin medgett) med att ordna olika sociala aktiviteter med och för de boende. Familjecen-
tralernas arbete har ställt om och underlättat för föräldrar och barn att mötas på alternativa sätt och verksamhet-
ens projekt NÄTA har fortsatt kunnat ge stöd till elever att bryta isolering och till en mer fungerande skolgång. 

Samtliga äldreboenden har fortsatt arbetet med att utveckla och bredda aktivitetsutbudet när de sociala aktivite-
terna och umgänget har minskat under covid-perioden. Med hjälp av digitala och kognitiva hjälpmedel som in-
förskaffats för stimulansmedel har utbudet av aktiviteter förändrats och vuxit. Varje äldreboende har sina så kal-
lade robot-djur som ger lugn och trygghet främst för de hyresgäster som har demensdiagnos. Stort fokus har 
även lagts på måltider och trivselstunder med fika inne på respektive enhet, med vacker dukning, samtal och mu-
sik. Med stöd av kostenheten uppmärksammas alla högtider med både traditionsenlig mat samt dukning, allt för 
att förstärka minnet och igenkännandet. 

Under vissa perioder har det fungerat med underhållare som kommit ut med sång och musik på äldreboendena 
samt dans med munskydd, vilket varit mycket uppskattat. Fler digitala hjälpmedel har beställts till boendena så 
som digital målning, där färger upplevs flyta ut på borden och genom handrörelser så ändras mönster och färg. 
Även "gungsängar" för vila och avslappning finns med musik och valbara rörelse på sängen, samt värmetäcke 
och omslutande kuddar. Samtliga enheter har också köpt in högtalare för digital uppkoppling och ljud från till 
exempel spotify. Ytterligare digitala produkter är beställda men allt har inte kommit, pandemin sätter stopp även 
för transporter och leveranser. 

För stimulansmedel och i enlighet med politiskt önskemål har samtliga äldreboenden också beställt bekväma och 
bra lösningar för uteplatserna. Mycket hann dock inte komma innan sommaren tog slut utan har ställts på vänt i 
förråd etc. Något boende beställde också växthus. 

Inom ramen för ordinärt boende kunde den förebyggande verksamheten starta upp så smått efter sommaren 
med promenader (i begränsade grupper) och uteträffar. Alla lokaler som verksamheten nyttjar har setts över för 
att se hur man kan ha aktiviteter på ett säkert sätt med avstånd mellan deltagarna samt att föranmälan har krävts 
för att delta. Den uppsökande verksamheten har uteslutande gjorts via telefon kompletterad med tryckt inform-
ation som skickats hem till den enskilde. Upplevelsen är att man når fler i gruppen 80+ på detta sätt. I övrigt görs 
en översyn av den förebyggande verksamheten för att se hur man bättre kan svara mot målgruppens behov. 

I ett försök att minska det digitala utanförskapet och möjliggöra för äldre att ha kontakt med nära och kära digi-
talt pågår ett projekt med att låna ut iPads. Av de som hittills lånat iPads och fått hjälp att använda dessa är det 
några som nu köpt sig en egen iPad/surfplatta. 

3.1.2 Nämndens mål: ”Socialtjänsten skall (…) inriktas på att frigöra och ut-

veckla enskildas och gruppers egna resurser.” (1 kap 1 § Socialtjänst-

lagen) 

Genomförandet av internutbildningar har fortgått under året där den kommunala hälso- och sjukvården står för 
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en stor del av dessa. Dock har man inte kunnat erbjuda utbildningar i den omfattning man planerat på grund av 
pandemin. Inför sommaren genomfördes dock förflyttningsutbildningar samt fler läkemedelsutbildningar/dele-
geringsutbildningar än tidigare år samt en digital demensutbildning för sommarvikarier som var väldigt uppskat-
tad. 

Under hösten utbildades baspersonal inom sår/hygien, basal omvårdnad, man har en palliativ nätverksgrupp 
samt arbetar med utbildning inom första hjälpen psykisk hälsa. Inom sjuksköterskeenheten är det en sjukskö-
terska som studerar till distriktssköterska och en som fördjupar sig inom hjärtsvikt. Viss kompetenshöjning sker 
även inom rehabenheten. Utbildningarna som genomförs är i enlighet med den kompetensstege som arbetats 
fram. Stor del av satsningarna finansieras via statliga medel så som Nära vård och Äldrelyftet. I slutet av året på-
började flera enhetschefer en specialanpassad utbildning för chefer i äldreomsorg. 

Under hösten utvecklades också äldreomsorgens demensteam med olika specialister för handledning och stöd till 
enheterna. Teamet genomgick efter sommaren utbildningen "Stjärnmärkt" för att rätt implementera demenspe-
dagogik och metoder i verksamheten. 

Inom ordinärt boende har teamträffarna fortsatt att utvecklats under året liksom arbetet med fallprevention och 
att utbilda all personal inom BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) allt i syfte att öka kva-
liteten på de insatser som utförs och bemötandet mellan personal och omsorgstagare. 

Som ett led i att främja målsättningen om ökat kvarboende, förstärkt helhetssyn och en kvalitetshöjning i verk-
samheten övergick nattpatrullen under hösten från verksamhetsområde särskilt boende och hälso- och sjukvård 
till ordinärt boende. Sektorn ser det som värdefullt att planeringen av omsorgstagarnas insatser under alla dyg-
nets timmar är samlade i samma verksamhetsområde. 

Inom samtliga verksamheter där genomförandeplaner ska upprättas arbetar man med att dels tillse att alla som 
ska ha en genomförandeplan har en upprättad och aktuell sådan, dels utveckla genomförandeplanerna så att den 
enskildes självbestämmande och delaktighet i högre grad genomsyrar genomförandet och att den enskilde deltar 
utifrån sina förutsättningar. Antal upprättade genomförandeplaner i relation till antalet brukare följs upp i den 
årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen. 

Inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg utbildas medarbetarna i olika metoder/arbetssätt som alla 
syftar till att skapa delaktighet och en känsla av egenmakt/ansvar hos den enskilde. Under året har mottagnings-
uppgifterna återförts från en central enhet till, för målgrupperna, ansvarig enhet. Ett strukturerat samarbete mel-
lan enheterna arbetas nu fram för att säkerställa en god tillgänglighet och ett gott bemötande. 

En pilot för IBIC (individens behov i centrum) pågår inom sektorn där framför allt funktionsstöd och individ- 
och familjeomsorgen är involverade. Tanken är att utifrån pilotprojektet kunna dra slutsatser inför ett eventuellt 
breddinförande i sektorn. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för såväl myndighet som verk-
ställighet som bidrar till ett mer enhetligt arbetssätt och mer enhetlig dokumentation. 

3.1.3 Nämndens mål: Ökad psykisk hälsa 

För att möta personer med psykisk ohälsa (eller som riskerar psykisk ohälsa) eller upplever ensamhet finns Träff-
punkten inom verksamhetsområde funktionsstöd. Träffpunkten erbjuder social samvaro, olika aktiviteter samt 
möjlighet att få information och vägledning till socialtjänsten eller annan instans om behov finns och den en-
skilde så önskar. Att delta på Träffpunkten i sig kräver inga biståndsbeslut utan tanken är att den enskilde bara 
kan komma. 

Utredningen Psykisk hälsa i Ale kommun lyfter olika bakomliggande orsaker till den relativt höga andelen indivi-
der med psykisk ohälsa i kommunen. Bland de områden som lyfts som väsentliga för ungas psykiska hälsa speci-
fikt nämns föräldrar och föräldrahälsa, samt ojämlika livsvillkor. Insatser i samverkan kring föräldrastöd och våld 
i nära relationer har tidigare identifierats som viktiga att arbeta med. Via tidigt samordnade insatser (TSI) har be-
rörda verksamheter inom sektorn deltagit i utvecklingsarbete som bedöms kunna ge effekt såväl på barns psy-
kiska hälsa som på föräldrarnas mående. 

Mini-Maria vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 13-21 år, som har bekymmer kopplade till alkohol 
eller droger samt till deras föräldrar eller anhöriga. På Mini-Maria kommer Regionen och kommunen arbeta till-
sammans i tvärprofessionella team omkring ungdomen och även erbjuda anhöriga kunskap och stöd. Arbete på-
går för att kunna öppna en Mini-Mariamottagning tillsammans med Lilla Edet. Förhoppningsvis kommer detta 
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ske under första halvåret 2022. 

Individers möjlighet till en egen, stadigvarande bostad är en viktig faktor för att utjämna ojämlika livsvillkor och 
för att få effekt av eventuella andra nödvändiga insatser. Bostadsbristen (både avseende ordinära lägenheter och 
särskilda boendeformer) har länge varit ett utvecklingsområde och där bristen bland annat visar sig i ett ökat be-
hov av tillfälliga, akuta boendelösningar samt köpta platser. Bostadsfrågan är en knäckfråga för stora delar av so-
cialtjänstens arbete så som exempelvis arbetet med våld i nära relation (VINR) och missbruksvård. Andra insat-
ser blir effektlösa om man inte har en ordnad boendesituation. Arbetet kring detta område kommer att fortsätta i 
samverkan med berörda aktörer. 

Under året har även ett arbete pågått med att förtydliga ansvarsbeskrivningen mellan kommunen och psykiatrins 
olika nivåer. 

3.2 Kunskap och utbildning 

 

3.2.1 Nämndens mål: Fortsätta den nämndövergripande samverkan för att 

bidra till den strategiska målsättningen Kunskap och utbildning. 

Individ och familjeomsorgen och funktionsstöd ingår i samordningsgruppen TSI (tidiga samordnade insatser) 
som arbetar för att samordna kommunens insatser och samarbeta med regionen avseende barn och unga. Utifrån 
TSI har behov av kompetensförstärkning identifierats gällande dels samtalsledare, dels att kunna möta människor 
i kris. 

För att öka kompetensen som samtalsledare har medarbetare från olika sektorer deltagit i en utbildning som ökar 
kunskapen att hålla kvalitativa nätverksmöten för komplexa ärenden. Flera medarbetare har även fått utbildning 
för att i sin tur kunna utbilda kollegor i första hjälpen psykisk hälsa. 

Inom ramen för TSI pågår även arbetet med SSPF där samverkan sker mellan socialtjänst, skola, polis och fri-
tidsverksamheter för att arbeta förebyggande med målgruppen. Pågående arbete i samverkan sker även i form av 
exempelvis Fotosyntes, Närvaroteam Ale (NÄTA) samt skol- och behandlingsverksamhet ihop med sektor ut-
bildning. 

3.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

 

3.3.1 Fokusområden: Hur väl lyckas vi som kommun med att få människor 

som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete. 

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. 

Effekterna utifrån sammanslagningen av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten till en enhet 
(AMFE) börjar nu visa sig. Enheten arbetar intensivt med att klienterna inom försörjningsstöd ska ha en arbets-
marknadsplan. Det handlar mycket om att tro på människors förmåga att arbeta och bidra, även de som är sjuk-
skrivna eller har ett pågående missbruk. Under året har även mottagande för nyanlända och boendesociala insat-
ser organiserats vid arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten vilket ökar möjligheten att stödja enskilda och 
familjer i en större del av livssituationen. Det bedöms kunna bidra positivt för återgång till arbete eller inträde på 
arbetsmarknaden. 

Den stora omorganisationen av arbetsförmedlingen har fortsatt haft inverkan på samverkan på lokal nivå. En 
farhåga apropå arbetsförmedlingens omorganisering är att kommunen riskerar att bli sista anhalten för dem som 
har allra svårast att ta sig vidare från sin situation vilket sannolikt kommer ställa andra krav på kommunens 
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erbjudande till målgruppen. 

För att nå framdrift inom målsättningen är det av vikt att sysselsättningsfrågan ses som en kommungemensam 
fråga där samverkan inte stoppas på grund av hur organisationen är utformad. Organisationen behöver också 
vara öppen för nya yrkesroller och inte så fastlåst vid etablerade befattningar. I dagsläget återfinns en viss tröghet 
inom den kommunala verksamheten i att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

3.3.2 Fokusområden: Särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet och försörj-

ningsstöd 

Nämndens mål: Områdena omhändertas inom ramen för sektorns kärnuppdrag (IFO), 

men kommer självfallet att få särskilt fokus under 2021. 

Se avsnitt 3.3.1.1 där arbetet inom AMFE beskrivs. 

3.3.3 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för 

att erbjuda så många ungdomar födda 2004-2005 feriearbete inom 

sina verksamheter sommaren 2021. 

Nämndens mål: Sektorn kommer, likt 2020, söka samarbete med övriga sektorer i frågan, 

främst kultur och fritid. 

Sektorn har historiskt erbjudit feriearbeten inom ramen för kärnverksamheterna. Möjligheten att ta emot feriear-
betare inom sektorn den gångna sommaren begränsades av pandemin; det bedömdes ur smittorisksynpunkt inte 
möjligt att tillförsäkra feriearbetarna en god och säker arbetsmiljö. 

  

3.4 Hållbart samhällsbyggande 

 

Inom sektorn pågår ett arbete inom samtliga verksamhetsområden att utifrån målen i Energi- och klimatstrategin 
samt Avfallsplanen se hur respektive verksamhet kan bidra till en måluppfyllelse på helheten avseende de mål där 
socialtjänsten kan ha en påverkan. Arbetet med att skapa handlingsplaner har kommit olika långt i de olika verk-
samhetsområdena. För att bättre kunna följa arbetet kommer uppdrag och aktiviteter återfinnas i Stratsys under 
det nämndmål som skapats för 2022; Identifiera insatser inom nämndens verksamheter för att bidra till måluppfyllelsen av den 
kommungemensamma Energi- och klimatstrategin samt Avfallsplanen. 

  

3.4.1 Fokusområden: Intraprenad 

Nämndens mål: Bidra till en fortsatt utveckling av intraprenaddrift där så är lämpligt inom 

sektorns verksamheter. 

Inom sektorn finns i dagsläget två intraprenader igång - båda inom verksamhetsområdet särskilda boenden och 
hälso- och sjukvård. Inga fler intraprenader är planerade för närvarande men de båda intraprenaderna på Backa-
vik och Björkliden erbjuder dialog och information till andra enheter och verksamheter, i första hand internt i 
kommunen, som har tankar och frågor om intraprenadmodellen. 

Högsta prioritet för användning av det överskott som intraprenaderna försöker arbeta fram är aktiviteter som 
sammankomster, gemenskap över boendet, utflykter och underhållning. Alla dessa, lite mer storskaliga former av 
social stimulans har på grund av covid-19 varit svåra att genomföra under hela året, detta trots att besöksförbu-
det hävdes i oktober året innan. Osäkerheten angående smittorisker och hyresgästernas speciella sårbarhet med 
tanke på ålder och multidiagnoser har gjort att aktiviteter och stimulans blivit småskaliga och oftast bara inom 
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boendeenheten. 

Backavik har i överenskommelse med fastighetsägaren satsat på inomhusmiljö och luft samt planerat för inköp 
och installation av ett växthus i trädgården. Under sista halvåret har Backavik gjort anställningar för att trygga 
bemanning och kommande vakanser samt säkra kvalitet och säkerhet. 

Björkliden har på samma sätt satsat på bemanning och tid för hyresgästerna. I samband med chefsbyte på Björ-
kliden uppstod frågeställningar och turbulens om vad en Intraprenad faktiskt är och vilka villkor driftsformen ger 
medarbetarna, det vill säga rättigheter, skyldigheter och möjligheter i relation till enheter i reguljär driftsform. Alla 
frågetecken är inte ännu uträtade utan arbetet fortsätter 2022. 

3.5 Ett Ale 

 

3.5.1 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resur-

sanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar 

Nämndens mål: Genom nytänkande, kreativa idéer och en utökad samverkan finna lös-

ningar på rådande utmaningar för verksamheterna. 

Med anledning av pandemins framfart som fortsatt prägla verksamheterna under året har nya modeller för insat-
ser, dialog och samverkan vuxit fram både internt i kommunen och i samverkan med vårdcentraler och regionen 
i övrigt. Även samverkan med utbildare och lärosäten har utvecklats, här med stöd av de statliga stimulansmed-
len för kompetensutveckling. 

Under hösten har särskilt samverkan mellan myndighet och verkställighet varit i fokus och där nya formuleringar 
i biståndsbeslut utvecklas som en följd av detta. En arbetsgrupp bestående av enhetschefer från samtliga verk-
samhetsområden har i uppdrag att arbeta vidare med att stärka den interna samverkan för att på bästa sätt kunna 
möta nya och förändrade behov hos sektorns målgrupper. 

3.5.2 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra ak-

törer i genomförandet av verksamhetsplan och budget 

Nämndens mål: Genomförandet av Program för äldreplan 2019-2026 ska fortskrida för att 

nå det önskade läget 2026. 

Planerade aktiviteter relaterade till äldreplanen har påverkats mycket av situationen med pandemin, de så viktiga 
dialogerna och medverkan från kommuninvånarna har varit mycket svårt att få till. Aktiviteter inom de olika te-
maområdena har genomförts i begränsad omfattning. Framför allt har verksamheten kunnat fortsätta arbetet 
inom god kompetensförsörjning med bland annat kompetensstegen och demensteamet, samt inom temaområdet 
välfärdsteknik. Här har arbetet löpt på med digitala möten i gruppen under året och flera digitala produkter ska 
nu testas inom ramen för dagverksamheten Eken; 

• NeatSeat (en wc-stol som tvättar, torkar samt har ett bakteriedödande ljus). Förhoppningen är att denna 
kan bidra till att bevara den personliga integriteten 

• Somnox – en kudde som känner av hjärtljud och bidrar till att den enskilde får en långsammare andning 
och har en lugnande effekt. Kudden kan även spela musik. 

• Posifon – en sula med GPS positionering som larmar när du går utanför en förutbestämd sfär. 

Förhoppningen är att under 2022 kunna göra en omstart med temagrupperna och ambitionen finns att kunna 
arrangera en mässa under våren med föreläsningar, visningar etc och samtidigt redogöra för kommuninvånarna 
vad som gjorts utifrån äldreplanen, vad som återstår och om behoven har förändrats i och med erfarenheterna 
från pandemin. Man vill även kunna fånga upp eventuella nya personer som vill engagera sig i arbetet med att 
realisera äldreplanen. Verksamheten kommer fortsätta med fokus på områdena välfärdsteknik, anhöriga och häl-
sofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Dialog förs också kring alternativ till det digitala samt 
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digitalt utanförskap. 

3.5.3 Nämndens mål: För att bidra till ökad transparens och tydlighet för 

kommuninvånare likväl som internt i organisationen ska benämning av 

de organisatoriska delarna i sektorn bättre spegla innehållet. 

Nämnden, sektorn, verksamhetsområden och enheter har under det gångna året i några fall bytt benämning. Som 
en följdeffekt har samtliga dokument som innefattar de gamla beteckningarna setts över och reviderats, liksom 
organisationsträd i olika system, reglementen, mallar, skyltning, tjänstekort etc. 

3.5.4 Nämndens mål: Processkartläggning 

Processkartläggning har under året påbörjats med målsättningen att genomföra en processkartläggning per verk-
samhetsområde samt en stödprocess. Verksamheterna är igång med arbetet i olika omfattning och processer fär-
digställs successivt. Arbetet kommer fortgå under 2022 med dels färdigställande av påbörjade kartläggningar, dels 
kartläggning av ytterligare processer. 

Målsättningen är att samtliga processer inom sektorn ska kartläggas på sikt och efter kvalitetssäkring tillgänglig-
göras för kommuninvånarna via kommunens webbplats. Kartläggningarna synliggör inte bara eventuellt ”grus i 
maskineriet” utan blir även en grogrund för det fortsatta utvecklingsarbetet då det ofta stimulerar tankar och 
idéer till hur processerna kan förbättras för att i slutändan tillhandahålla hållbara och tillgängliga stöd för dem 
som behöver. 

3.6 En arbetsgivare 

 

3.6.1 Fokusområden: Genomföra test för att se effekten av färre personal 

per första linjens chef 

Nämndens mål: Undersöka om ett minskat kontrollspann för första linjens chef får effekter 

i form av hur arbetsmiljön uppfattas, påverkan på sjukfrånvaro etc. 

Ett test med minskat kontrollspann genomförs på Garverivägens äldreboende, korttidsenhet och dagverksamhet. 
Från ett enskilt ledarskap anställdes ytterligare en enhetschef med en form av traineeupplägg för de första 10 må-
naderna. Inför sommaren omvandlades traineetjänsten till en ordinarie enhetschefstjänst och ansvaret för husets 
verksamhet och arbetsmiljö fördelades mellan de två enhetscheferna. Förändringen innebar stor skillnad för en-
hetschefernas upplevelse av sin arbetssituation, med ett kontrollspann på ca 25 medarbetare per enhetschef. 
Samtidigt synliggjorde det minskade kontrollspannet per enhetschef behov av åtgärder för verksamhetsutveckling 
och säkerhet som i sin tur generade processutveckling och närmare ledarskap. 

Åtgärden med minskat kontrollspann ska enligt målsättningen också undersöka om upplevelsen av arbetsmiljön 
förändrats samt om åtgärden haft betydelse för sjukfrånvaron på enheten. 

Frågan om medarbetarna upplevt en förändrad arbetsmiljö med anledning av minskat kontrollspann för deras 
enhetschefer är inte ännu ställd. Inför förändringen gjordes ingen mätning av den dåvarande upplevelsen av ar-
betsmiljön varför en jämförelse är svår att göra. Frågor om den upplevda arbetsmiljön kommer dock att ställas 
till medarbetarna under våren 2022. 

Under hösten riktades särskilt fokus på samverkan och dialog mellan nattgruppen och enhetscheferna då upple-
velsen var att den var dåligt fungerande. Medarbetarna framförde missnöje med bland annat scheman och beslut 
från enhetscheferna medan enhetscheferna upplevde dålig respons och engagemang från medarbetarna. I decem-
ber hölls ett möte med samtliga berörda inklusive Kommunal, HR och verksamhetschef. Beslut fattades om att 
beställa en arbetsmiljökartläggning med individuella samtal för medarbetarna på natten samt enhetscheferna. Uti-
från resultatet ska sedan åtgärder samverkas fram och beslutas. 
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Sjukfrånvarons utveckling under 2020-2021 har på grund av pandemin varit utanför det normala med medarbe-
tare som testat positivt för covid-19, varit hemma med symtom eller i familjekarantän. Men jämförelser mellan 
åren kan ändå göras eftersom förutsättningarna varit i stort de samma mellan åren; 

På äldreboendet Garverivägen har den totala sjukfrånvaron minskat mellan åren, från 13,06 till 12.57. det är den 
korta sjukskrivningen som står för minskningen. 

På korttidsenheten Garverivägen har den totala sjukfrånvaron ökat mellan åren, från 11,52 till 13,24. Det är den 
långa sjukskrivningen som står för ökningen från 3,88 till 7,45 medan den korta sjukfrånvaron minskat från 6,02 
till 4,68. 

3.6.2 Nämndens mål: Arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågan 

där den ses som en helhet där verksamhet, ekonomi, utveckling och 

arbetsmiljö samverkar. 

Inom sektorn arbetar samtliga verksamhetsområden med att kontinuerligt kartlägga befintlig kompetens för att 
identifiera eventuella kunskapsluckor och säkerställa tillräcklig kompetens på sikt i enlighet med verksamheternas 
behov. Som beskrivet i avsnitt 3.1.2 arbetar man mycket med interna utbildningar. Inom särskilda boenden och 
hälso- och sjukvård samt inom ordinärt boende nyttjas även stimulansmedlen för 2021 för kompetenshöjande 
insatser både generellt inom verksamheterna men även för att utöka specialistkunskapen inom exempelvis de-
mens. Inom funktionsstöd har förhandlingar skett under 2021 för att kunna arbeta i så kallade kluster. Detta un-
derlättar bemanningsplaneringen vid resurspass och att kunna nyttja befintliga resurser optimalt. 

Inom samtliga sektorns verksamheter är kompetens och kompetensutveckling en nyckelfråga för att kunna till-
handahålla en verksamhet med god kvalitet och möta varje individs behov på bästa sätt. I de fall när andra utbild-
ningsinstanser inte fyller verksamheternas behov skapas möjligheter till olika utbildningsinsatser internt i verk-
samheten för att rusta medarbetarna på bästa sätt. 

Nationellt pågår också ett arbete med att vidareutveckla konceptet med ”yrkesresan” som finns för socialsekrete-
rare inom myndighetsutövning för barn och unga för att på sikt kunna erbjuda ett liknande upplägg både med 
inriktning mot funktionsstöd samt för undersköterskor. 

3.6.3 Nämndens mål: Skapa förutsättningar i verksamheterna att i högre 

grad arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt. 

Samtliga verksamheter arbetar kontinuerligt med att på olika sätt lyfta, synliggöra och implementera ett mer sa-
lutogent förhållningssätt – både i relation till omsorgstagare/brukare men även gentemot varandra som kollegor. 
Inom ett verksamhetsområde har ett omtag gjorts kring det salutogena förhållningssättet med hjälp av extern 
stöttning, litteratur och förnyade dialoger i arbetsgrupperna. Även föreläsningar med fokus på bemötande med 
grund i det salutogena förhållningssättet har genomförts på vissa enheter. 

I ledningsgrupperna har det pågått ett arbete utifrån ett hälsofrämjande och salutogent ledarskap med hjälp av 
extern handledning som bistått samtliga ledningsgrupper inom sektorn, detta för att skapa enhetlighet i ledar-
skapet i hela linjen. Under rådande omständigheter med pandemin har det dock varit en utmaning att skapa såväl 
delaktighet som arbetstillfredsställelse. 

Tillitsdialoger mellan nämndens förtroendevalda och ledningsgrupperna genomfördes under året med ett lycko-
samt resultat. 

3.7 Analys och förslag för framtiden 

I relation till det som verksamheterna planerade för det gångna året har mycket kunnat genomföras trots be-
gränsningar och påverkan av pandemin. Därav gör sektorn ändå bedömningen att måluppfyllelsen för året är god 
eller mycket god gällande de strategiska målsättningarna där status angetts utifrån rött, gult eller grönt. Givet för-
utsättningarna har resultaten och arbetet varit lyckosamt för att nå framdrift i de olika målsättningarna. 

Det område som fått ”stå på vänt” under i princip hela pandemin är arbetet med den del av det salutogena 
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förhållningssättet som riktar sig inåt organisationen, det vill säga arbetsmiljö- och verksamhetsperspektivet. Re-
dan 2020 var ambitionen att särskilt fokusera på medarbetarna, men att samla stora grupper medarbetare i 
samma lokal har inte varit möjligt vare sig med hänsyn till smittspridning eller utifrån ett arbetsbelastningsper-
spektiv. Förhoppningen och målsättningen är att det pandemiska läget medger ett omtag av det salutogena för-
hållningssättet på en sektorsövergripande nivå under kommande år. 

Framgent kommer stort fokus också behöva ägnas åt att förbereda och ställa om organisation och arbetssätt uti-
från den nya socialtjänstlagen som beräknas träda i kraft den 1 januari 2023. Av slutbetänkande framgår med tyd-
lighet att socialtjänsten ska inrikta sitt arbete mer på främjande och förebyggande insatser samtidigt som föränd-
ringen ska vara kostnadsneutral. Det är inte helt tydligt hur sektorn ska förstå lagstiftarens intentioner och hur 
kostnaderna för de riktade insatserna ska härbärgeras. Kompetensförstärkning både av medarbetare och förtro-
endevalda inför att den nya lagen träder i kraft kommer behövas. Dialog kommer inledas med de förtroendevalda 
för att se hur kompetensförstärkning kan ske. 
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4 Basverksamhet 

4.1 Verksamhetsmått 

Ordinärt boende 
Jämfört med föregående år har antalet omsorgstagare över 65 år med beviljade insatser ökat liksom antalet bevil-
jade timmar. Ökningen har skett successivt under vår och sommar. Efter sommaren har antalet beviljade timmar 
legat på en konstant hög nivå. Orsakerna till ökningen beror dels på ökat behov hos omsorgstagarna, dels att an-
talet omsorgstagare ökat i alla hemtjänstenheter under perioden vilket relateras till nya behov. 
 
Det kan konstateras att några av dessa omsorgstagare som har ett stort behov och där insatserna har utökats, 
även har ansökt om särskilt boende. Detta kan i sin tur leda till att hemtjänsttimmarna minskar en del när insat-
sen särskilt boende verkställs för dessa omsorgstagare. Ett nytt trygghetsboende i Alebyggens regi öppnade med 
24 lägenheter i slutet på året. Inflyttning av nya kommuninvånare samt kommuninvånare med behov av hem-
tjänst medför en fortsatt ökning av antalet omsorgstagare och beviljade timmar. 
 
Problematiken som visat sig under pandemin, att omsorgstagare avsäger sig timmar, får som konsekvens att 
verksamheten ändå måste bemanna som om dessa skulle utföras. Under året har dock ett mindre antal timmar 
avsagts på grund av covid-19 jämfört med föregående år. Dessa ärenden har även biståndsenheten uppmärksam-
mat och följt för att bedöma behovet av insatserna. 

Ale kommun har inte haft någon extern utförare av hemtjänst under året. I skrivande stund finns heller ingen 
ansökan från någon ny extern utförare. 

Funktionsstöd 
Gällande ej verkställda beslut är det ett väntat utfall då sektorn under många år haft brist på bostäder med sär-
skild service. Boendegruppen inventerar ständigt lediga platser kopplat till både kö och brukare som får ändrade 
behov. LSS-boendet i Skepplanda startade i september vilket har genererat ett tillskott på 12 nya platser. Kön 
har, trots nybyggnationen, minskat marginellt, dels på grund av avveckling av boenden, dels på grund av nya bo-
endebeslut. Skillnaden mot tidigare år är att de flesta i kön ändå har fått erbjudande om boende. 

Flera boenden är dock på gång; dels i Nol med ett preliminärt färdigställande vid årsskiftet 2022/2023, dels i Äl-
vängen (i Alebyggens regi) som förväntas stå klart 2024. Planer på ett boende i Surte finns också men det är i 
dagsläget osäkert hur detta utvecklas. Besked väntas senast i april 2022. 

Gällande kostnad per individ ses här en positiv utveckling. Verksamheterna har arbetat med stödbehovsmät-
ningar, bemanningsplanering samt förhandlat fram ett kluster för verksamhetsområdet. Ett kluster innebär att 
bemanning vid behov kan fördelas inom hela verksamhetsområdet. 

Särskilda boenden och hälso- och sjukvård 
I slutet av sommaren inkom ett stort antal ansökningar och beslut om särskilt boende till verksamhetsområdet 
och kön ökade från ca 15 beslut till lite drygt 30. Detta samtidigt som trycket av utskrivningsklara från sjukhuset 
ökade och tillgängliga korttidsplatser saknades. Några av korttidsplatserna blockerades under perioden av kom-
muninvånare som hade beslut om särskilt boende och som inte kunde gå hem i väntan på erbjudande om bostad. 
Resultatet blev att kommuninvånare, trots behov, inte kunde komma till korttidsenheten utan blev kvar på sjuk-
huset så länge och i sådan omfattning att betalningsansvar uppstod. Sammantaget blev augusti och september två 
riktigt kaotiska månader, med flera behov och beslut som verksamhetsområdet inte kunde erbjuda rätt bistånd 
och stöd för. Betalningsansvaret var som högst under denna period men stabiliserades i slutet av året till för Ale 
normala nivåer. 

Under hösten fattade nämnden beslut om att utöka antalet bostäder inom särskilt boende, med åtta bostäder på 
Klockareängen. Vid årsskiftet 2021/2022 var behov av särskilt boende och kön återställd till normalläge med 
ca 15 ansökningar/beslut. Även behovet av och tillgång till korttidsplats är nu i balans. 

Gällande dygn på korttid sett över hela året konstateras en marginell minskning i jämförelse med förra året. Med 
tanke på situationen på korttidsenheten under augusti-september så vittnar siffran om att efterfrågan varit lägre 
under övriga månader i jämförelse med 2020. 
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Individ- och familjeomsorg 
181 beslut avser 47 unika ärenden som beviljats tillfälligt akut boende - tak över huvudet, under året, att jämföra 
med 55 unika ärenden 2020. Det är fler yngre personer som sökt tillfälligt akut boende än tidigare år. Att verk-
samheten har infört boenderådgivning och varit mer konsekventa vid uppföljningar och krav bedöms vara bidra-
gande orsaker till minskningen av antal beslut. Bedömningen är att 2022 kommer hamna på en likvärdig nivå. 

Antalet biståndsbedömda öppenvårdsinsatser ökar alltjämt. Under 2021 har insatserna ökat med ca 9% jämfört 
med 2020. Ökningen har främst skett inom området ungdomsbehandlare och inom Gula villans verksamhetsom-
råde. Ökningen inom dessa områden tyder på ett ökat behov inom målgruppen ungdomar och unga vuxna. En 
del av ökningen på Gula villan kan härledas till att de olika teamen på Gula villan haft ett större flöde på sina 
ärenden under 2021 än tidigare. Detta betyder att man startat upp och avslutat fler ärenden under året, vilket ge-
nererar fler insatser i statistiken. Den interna öppenvården har således ökat medan köpt öppenvård legat tämligen 
oförändrat över året vilket indikerar att behoven i större utsträckning tillgodosetts via den interna öppenvården. 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall Årsredovisning 2020 Utfall Årsredovisning 2021 

Ordinärt boende 

Antal personer över 65 år med 
hemtjänstbeslut 

608 616 

Antal beviljade timmar hemtjänst 190 782 197 784 

Funktionsstöd 

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

10,7 9 

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

758 739 

Särskilt boende och hälso- och 
sjukvård 

Antal betaldagar 5 131 

Dygn på korttid (avser totala anta-
let dygn) 

4 865 4 789 

Individ- och familjeomsorg 

Akut behov av tak över huvudet, 
exempelvis i form av vandrarhem 
(antal beslut) 

205 181 

Öppenvård - intern verkställighet 
(antal verkställda beslut) 

527 577 
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5 Ekonomisk analys 

5.1 Analys och förslag för framtiden 

Sektorns totala överskott är avhängigt en rad faktorer, inom varje verksamhetsområde finns både positiva och 
negativa avvikelser. 

Övergripande motsvarar den statliga ersättningen för sjukfrånvaro till följd av pandemin 5,5 Mkr. Av de statliga 
stimulansmedlen till äldreomsorgen på 10,7 Mkr återstår 5,5 Mkr och efter att kostnader utöver budget för se-
mesterlöneskuld på 1,8 Mkr hanterats återstår 3,5 Mkr av sektorns buffert på totalt 5,5 Mkr. Sammantaget förkla-
rar detta 14,5 Mkr av sektorns totala överskott. Ledningsstöd och utveckling och de tre schemaburna verksam-
hetsområdena genererar samtliga ett överskott vilket dels kompenserar individ- och familjeomsorgens underskott 
samt i övrigt adderar till sektortotalens positiva resultat. 

För individ- och familjeomsorgen är det främst köp av platser som förklarar underskottet, både avseende barn, 
unga och vuxna. Statens institutionsstyrelse har höjt dygnspriset betydligt mer än normal indexuppräkning vilket 
innebär en merkostnad per placering och helår på 500 tkr. Bara för barn och unga förklarar det 1,5 Mkr av un-
derskottet och dessutom har antalet placeringar under året varit fler än budgeterat. Kostnaderna för köpt öppen-
vård har också ökat, trots att den egna öppenvården ökat sin volym med 9% under 2021. En tidig analys av detta 
är att behovet av insatser ökat. 

Försörjningsstödets kostnader är i snitt samma som 2020 men skillnaden är att trenden tydligt vänt från ökande 
kostnader till minskande kostnader. Eftersom medel tillsköts inför 2021 gör man inte längre något underskott. 
Under början av 2021 genomfördes en grundlig analys av orsakerna till det ökande försörjningsstödet och en rad 
åtgärder har vidtagits under året vilket sannolikt bidragit till att vända utvecklingen. 

Under 2022 kommer individ- och familjeomsorgen jobba vidare med att konsolidera verksamheten och fortsätta 
utveckla arbetssätt för att minska behovet av externa köp. Den nya socialtjänstlagen innebär en viss fokusför-
skjutning mot främjande och förebyggande insatser utan att detta resurssatts på nationell nivå vilket kommer föra 
med sig svårigheter att nå målsättningarna med bibehållen kvalitet i de riktade insatserna. 

Inom ordinärt boende har antalet beviljade hemtjänsttimmar rört sig från den lägsta nivån på fyra år i början av 
2021 till den högsta nivån samma period i slutet av 2021. Detta, tillsammans med en förändring av arbetssättet på 
korttidsenheten, har inneburit att LOV-budgeten överskridits med 900 tkr. Ett framgångsrikt planeringsarbete på 
respektive enhet och samarbete mellan enheterna i kombination med svårigheter att tillsätta alla vakanta turer har 
lett till att verkställigheten har ett överskott på intäktssidan vilket balanserar för LOV-budgeten. 

Särskilda boenden och hälso- och sjukvård visar också ett positivt resultat. Detta trots svårigheter att verkställa 
beslut om särskilt boende och korttidsplats under stora delar av hösten med betaldagar på sjukhus som följd. Vid 
årsskiftet öppnades åtta nya platser på Klockarängen som en konsekvens av detta men redan i november hade 
situationen avseende betaldagar stabiliserats och kön till särskilt boende är nu nere på hanterbar nivå. 

Till den samlade äldreomsorgen har det kommit sex olika statsbidrag, varav fem är förenade med återbetalnings-
krav. Av dessa fem har två nyttjats i sin helhet, två delvis och ett inte alls. Totalt handlar det om 24,4 Mkr av 
vilka äldreomsorgen nyttjat 9,3 Mkr. Den enskilt största outnyttjade posten är medel för äldreomsorgslyftet (to-
talt 9,1 Mkr varav 7,3 Mkr outnyttjade). Orsaken till detta är främst att andelen utbildade undersköterskor inom 
äldreomsorgen i Ale är hög och behovet av grundutbildning för medarbetarna därmed mycket litet. 

Under 2022 kommer fokus för den samlade äldreomsorgen bland annat ligga på kompetensutveckling för samt-
liga medarbetare, förstärkta insatser för rekrytering till bristyrken, fortsatt utveckling av digitala hjälpmedel för att 
öka den enskildes självständighet, integritet och trygghet. 

Funktionsstödsverksamhetens överskott handlar till stor del om överskott inom personlig assistans, orsakat av 
omflyttningar, förändrade behov och dödsfall. Utöver det öppnade det nya boendet i Skepplanda en månad se-
nare än planerat vilket också generar till överskottet. Det nya boendet har fört med sig en del flyttar inom verk-
samhetsområdet och det kommer bli aktuellt att göra förnyad stödbehovsmätning som en konsekvens av detta 
under 2022. I övrigt kommer verksamhetsområdet att fortsätta arbeta med optimerad bemanning samt kompe-
tensutveckling för medarbetarna, båda nyckelfrågor för en verksamhet med hög kvalitet och relevanta kostnader. 
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Även inom verksamhetsområde funktionsstöd kommer frågan om rekrytering till bristyrke att fortsätta vara aktu-
ell kommande år. 

5.1.1 Diagram - nämnd 

 

5.1.2 Sammanfattande tabeller 

Resultaträkning 

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget 

Intäkter 192 989 229 091 36 102 

Kostnader -794 469 -810 401 -15933 

Netto -601 480 -581 309 20 171 

Nettokostnad per verksamhet 

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget Årsavvikelse 2020 

Besluts/Verksamhetsområde     

Socialtjänst centralt -37 465 -27 207 10 258 12 276 

Individ- och familjeomsorg -142 928 -149 708 -6 781 -7 079 

Ordinärt boende -80 064 -74 299 5 766 3 815 

Funktionsstöd -183 050 -178 911 4 139 1 636 

Särskilda boenden, hälso-/sjukv exkl intrapr -116 016 -110 939 5 077 5 004 

Intraprenader -41 957 -40 245 1 712 1 366 

     

Nettokostnader -601480 -581309 20171 17018 

Investeringar 

Investeringsanalys 

Periodens investeringar uppgår till totalt 4,5 Mkr, varav 1,3 Mkr avser utbyte av grundutrustning på kommunens 
särskilda boenden. Möjlighet har funnits att nyttja statsbidrag till investeringar av så kallade hotellås på samtliga 
särskilda boenden. Krediteringen av dessa investeringar från investeringsbudgeten resulterar i ett minusbelopp på 
738 tkr i perioden. Utöver inköp av inventarier till nystartade Skepplanda BmSS och utbyte av ett fordon inom 
verksamhetsområde funktionsstöd så avser resterande belopp nyttjat under året främst inventarier till ifo-huset, 
larm- och passersystem i hemtjänstlokalerna i Bohus och Alafors, möbler till Fridhems särskilda boende i Surte 
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samt ac-anläggning och cykelgarage på Backavik. 

Investeringar, belopp i Tkr Bokslut 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Reinvest / Rat.invest 2 550 2 000 -550 

E-hälsa 436 445 9 

Nya boenden FH inventarie 536 800 264 

Utbyte grundutrustning 1 293 1 500 207 

Fordon FH/skolskjuts 426 1 800 1 374 

Digital agenda (ATO) -738  738 

    

    

    

    

    

Totalt: 4 503 6 545 2 042 
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6 Personalanalys 

6.1 Kommunens anställda 

6.1.1 Antal anställda 

Antal anställda 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Antal tillsvidareanställda, 779,0 789,3 -10,3 

-varav kvinnor i % 89,9 % 89,5 % 0,4 

-varav män i % 10,1 % 10,5 % -0,4 

Antal heltidsanställda 766,9 760,1 6,8 

Antal deltidsanställda 105,1 130,3 -25,2 

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 70,6 74,0 -3,4 

Antal arbetade timmar (timanställda) 190 364 152 452 37 912 

-varav kvinnor 133 055 110 847 22 208 

-varav män 57 309 41 605 15 704 

Årsarbetare    

-månadsavlönade 584 601 -17 

-timavlönade 96 77 19 

Totalt    

6.2 Sjukfrånvaro 

6.2.1 Sjukfrånvaro i procent 

Volymtal 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 10,71 % 10,93 % -0,22 

Sjukfrånvaro, kvinnor 11,14 % 11,18 % -0,04 

Sjukfrånvaro, män 7,30 % 9,17 % -1,87 

Ålder - 29 år 8,1 % 8,4 % -0,3 

Ålder 30 - 49 år 10,99 % 11,50 % -0,51 

Ålder 50 - 11,3 % 11,2 % 0,1 

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar 4,28 % 5,20 % -0,92 

Sjukfrånvaro 15-59 dagar 1,35 % 1,52 % -0,17 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 5,08 % 4,22 % 0,86 

6.3 Personalanalys och förslag för framtiden 

Arbetet som inleddes för flera år sedan kring heltid som norm fortsätter ge effekt. Antalet medarbetare som ar-
betar heltid ökar och antalet deltidsarbetande minskar vilket är positivt. Antalet arbetade timmar för timanställda 
har ökat markant vilket man också kontinuerligt rapporterat från Bemanningsplaneringsenheten. En stor del av 
de ökade behoven förklaras av pandemin men möjligen börjar också rekryteringsutmaningen göra sig gällande. 
Det är svårt att rekrytera till vissa tjänster vilket gör att Bemanningsplaneringsenheten också måste hjälpa till att 
bemanna vakanta schemarader. Detta är en av de frågor som arbetsgruppen Hållbar bemanning som nyligen star-
tat har i uppdrag att arbeta med. 

Antalet tillsvidareanställda i snitt fluktuerar över året och skillnaden på tio medarbetare mellan åren får betraktas 
som relativt liten. Funktionsstöd har, med anledning av det nya boendet i Skepplanda, ökat sin personalvolym 
med cirka 25 medarbetare, särskilda boenden och hälso- och sjukvård har också nyanställt som en konsekvens av 
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öppningen av de åtta nya platserna vid årsskiftet men det får i princip inget genomslag på 2021. I övriga verk-
samhetsområden är situationen i princip oförändrad. 

Sjukfrånvaron är i allt väsentligt oförändrad och ligger fortfarande något högt i förhållande till hur det har sett ut 
de senaste åren före pandemin. En positiv förändring är att korttidsfrånvaron har minskat. Antalet "sjuknärva-
rande" i de schemaburna verksamheterna bör vara mycket lågt med tanke på Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer om att stanna hemma vid minsta symptom. Däremot är det sannolikt så att de medarbetare som kan 
arbeta hemifrån sjukskriver sig i lägre utsträckning och arbetar från bostaden istället vilket förstås kan vilseleda 
när korttidssjukfrånvaron analyseras. 

På samhällsnivå har synen på vilka arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån markant förändrats och så även i 
Ale. Post-pandemi kommer arbetsgivaren att behöva arbeta med vad som ska gälla för hemarbete, i förvaltningen 
som helhet, i respektive sektor och lokalt på varje enhet så att varje medarbetare ska ha mesta möjliga flexibilitet i 
sin arbetssituation utan att verksamheten påverkas negativt. Detta arbete inleddes under hösten men fick pausas 
då smittspridningen åter tog fart. 

Långsiktigt kommer arbetet fortsätta såväl lokalt, regionalt som nationellt med såväl rekryteringsutmaningen som 
kompetensutveckling och möjlighet till stimulerande karriärvägar inom de stora yrkesgrupperna. Av naturliga skäl 
har stort fokus legat på äldreomsorgen de senaste två åren och sektorn drar på olika sätt nytta av de satsningar 
som görs från nationell nivå för att utveckla medarbetare och prova nya saker. 
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1 Verksamhetsanalys 

1.1 Ordförande och resultat 

Ordförande: Erik Liljeberg 

Årets resultat: -6 925 tkr 

Nettokostnad: 891 398 tkr 

1.2 Nämndens uppdrag 

Utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Skolan ska ge eleverna 
kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande sam-
hällsmedlemmar. 

Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom: 

• förskola 

• pedagogisk omsorg 

• fritidshem 

• förskoleklass 

• grundskola 

• grundsärskola 

• gymnasieskola 

• gymnasiesärskola 

• kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning 

• särskild utbildning för vuxna 

• utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
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2 Periodens verksamhet - Sammanfattning 

2.1 Sammanfattning 

Året 2021 var starkt präglat av covid-19-pandemin. Ett stort antal beslut fattades om distansundervisning i sko-
lan för enskilda klasser eller hela årskurser samt stängning av avdelningar på förskola och fritidshem. Frånvaron 
bland medarbetare har varit påtagligt hög, både egen sjukskrivning samt vård av barn vilket starkt påverkat förut-
sättningarna för måluppfyllelse inom planerade områden. 

Aktiviteter 

Under rådande omständigheter har fokus varit på kunskapsresultaten med kontinuerliga uppföljningar kopplat 
till riktade stödåtgärder, både på enhets- och organisationsnivå. Den digitala undervisningen har utvecklats vidare 
under året. Inom ramen för målet sysselsättning, arbete och företagsamhet har sektorn utvecklat sitt arbete för 
ungdomar och unga vuxna i samarbete med fler aktörer både inom och utom kommunen, bland annat lokalt nä-
ringsliv. Förskolan har bedrivit ett omfattande bemanningsarbete i syfte att hålla öppet för så många som möjligt. 
Kontinuerlig kommunikation har varit avgörande för att bära samarbetet mellan vårdnadshavare och verksamhet. 
Den ekonomiska fördelningen och styrning av personaltäthet har genomförts men påverkats av pandemin. 

Hållbar kompetensförsörjning har varit fokus för aktiviteter främst riktade till förskola och fritidshem. Dessa i 
form av bland annat anordnande av utbildning till barnskötare fritidshem för befintliga medarbetare samt fortsatt 
stöd till studier till lärare fritidshem och förskollärare under läsåret. 

Resultat 

För perioden finns främst pedagogiska resultat från läsåret 20/21. Dessa beskrivs i de kvalitetsrapporter som be-
nämns pedagogiskt bokslut och finns för respektive verksamhetsområde på huvudmannanivå. De utgår från ett 
brett underlag som analyseras och ger underlag för fortsatt utvecklingsarbete. De resultat som redovisas här inne-
fattar behörighet till gymnasiet för årskurs 9 där totalt 84,3 procent är behöriga att söka till ett yrkesprogram, att 
jämföras mot rikets 85,9 procent. Kunskapsstatistiken visar vidare en liten ökning av resultaten i årskurs 6, dock 
bör nivån höjas vidare. Lovskolan gav goda resultat i årskurs 6 och kompletterar resultatbilden. Avseende de 
samlade resultaten för elever i årskurs 3 så bedöms de som goda. 

Arbetet för ungdomar och unga vuxna har resulterat i ny gymnasieutbildning samt positiva effekter med fler i 
sysselsättning. Andelen gymnasieelever som lyckas med sin yrkesutbildning på 3 år har ökat till 76,4 procent. 

Utbildningsnämndens ekonomiska resultat blev -6,9 mkr. Detta underskott beskrevs först i uppföljningen per 
november då bilden tidigare under året tvärtom visat på en positiv avvikelse, främst på grund av statliga förstärk-
ningen avseende sjuklönekostnader.  Personaltätheten har ökat på förskolan, dock har den stora frånvaron inte 
givit de positiva effekter som syftet var. 

Kommunikationen till vårdnadshavare har fungerat väl vilket gynnat deras situation men också bidragit till att 
något mildra pandemins påverkan på arbetsmiljön. 

Analys 

I syfte att lyckas bättre, med en god utbildning för alla, krävs insatser på många nivåer och en god ekonomistyr-
ning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig tillgång till lokaler. Arbetet för en ökad perso-
naltäthet kommer att skapa stort värde i organisationen då det är ett viktigt steg mot både ökad hållbarhet för 
medarbetarna och ökad kvalitet. 

För att förbättra måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och professionellt lärande för alla de 
viktigaste verktygen för kvalitetsutveckling på genomgripande nivå. 

Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat. Området behöver 
fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att möjliggöra goda livschanser för fler Alebor. 

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl samhällsmässigt som ekonomiskt för lös-
ningar av brist på platser samt planering av nya förskolor och skolor. 

En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra utbildningsresultaten framöver då 
branschen står inför stora utmaningar avseende förskollärar- och lärarbrist. 
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3 Strategiska målsättningar 

3.1 Hälsa och välbefinnande 

Insatser för psykisk hälsa och TSI-Tidigt samordnade insatser 

Samarbetet kring och med TSI (tidigt samordnade insatser) är en garant för att samverkan sker på bästa sätt, och 
för att optimera insatserna för barn och elever. TSI har under året arbetat med två fokus utifrån utredningen om 
psykisk ohälsa: Ökat föräldrastöd, både riktat och generellt samt med att förhindra våld i nära relationer. 

Under 2021 har TSI särskilt fokuserat på att ta fram ett generellt föräldrastöd för vårdnadshavare i förskola och 
skola 1-18 år. Vårdnadshavare i Ale kommer bli erbjudna ett utbildningspaket vart tredje år inom ramen för sko-
lans och förskolans föräldramöten samt både riktade satsningar och öppna nätverk. Start för Ales föräldrastöds-
program kommer att ske under hösten 2022 och först ut är utbildningspaket och samtalsmoduler för föräldrar i 
förskolan, därefter följer grundskolans olika stadier. Målet är att alla delar är implementerade 2024. 

TSI har också arbetat kring att förebygga, tidigt upptäcka och utbilda kring tecken på våld i nära relationer. Un-
der året har dessutom flera medarbetare genomgått en utbildning inom första hjälpen vid psykisk ohälsa som in-
nefattar att de också kan utbilda vidare. Pandemin har påverkat den fortsatta planeringen men fler kommer att 
utbildas under 2022. 

För ungdomar i Ale, 13-19 år finns SSPF - arbete (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid), ett samarbete som fungerat 
väl under 2021. Tillsammans skapas handlingsplaner för att stödja den unge och hens familj. 

Elevhälsan ska på samtliga nivåer arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Hälsa är ett brett begrepp som om-
fattar både den fysiska och psykiska hälsan. Att rusta våra barn och elever för ett hälsosamt liv är ett viktigt upp-
drag. Skollagen trycker särskilt på att arbeta främjande och förebyggande vilket kan vara en utmaning då ohälsan 
är stor och många elever har behov av riktade insatser. 

Centrala elevhälsan i Ale har ett särskilt uppdrag att bemanna samordningsgrupper med socialtjänst, vårdcen-
traler och Barn och ungdomspsykiatrin. SIP- möten (Samordnad Individuell Plan) har fortsatt erbjudits vård-
nadshavare med deltagande av berörda instanser. 

2021 var ytterligare ett år med pandemi, distansundervisning och höga frånvarotal på våra skolenheter. Hur detta 
påverkat elevernas mående och kunskapsresultat har vi ännu inte sett konsekvenserna av fullt ut. Det finns flera 
rapporter som belyser detta på nationell nivå och vi följer dessa undersökningar med intresse, samt kartlägger 
elevernas mående och skolresultat kontinuerligt. Pandemin är inte över och sektorn arbetar för fullt med att 
lindra pandemins effekter på eleverna mående och måluppfyllelse. 

3.1.1 Fokusområden: Vikten av att Kulturskolan är tillgänglig för alla barn och 

ungdomar 

• Nämnden tar del av planering för att öka kontaktytorna mellan skolan och kulturskolan i syfte att kulturskolan blir mer 
tillgänglig. 

Pandemin har under 2021 starkt påverkat möjligheterna till samverkan. 

Barnkulturprogrammet är klart. Barnkulturprogrammets syfte är att säkerställa att Ale kommun följer de nation-
ella, regionala och lokala kultur- och utbildningspolitiska målen. Utbildningsnämndens ansvar, att erbjuda alla 
barn och elever en likvärdig utbildning av god kvalitet, bör även genomsyra kulturutbudet som erbjuds inom ra-
men för skolans verksamhet. Programmets syfte är också att förtydliga arbetet med barnkultur i kommunen och 
att träffa gemensamma överenskommelser för måluppfyllelse mellan de kommunala aktörer som är involverade i 
barns kulturella liv. 

Några enheter har tagit initiativ till ett ökat samarbete med kulturskolan. Bland annat har elever getts möjlighet 
att få pröva på musikinstrument, delta i körprojekt. Denna samarbetsyta mellan kulturskolan och skolan har bi-
dragit till att öka elevernas lust till lärande och kreativitet samt att få möjlighet att utveckla flera förmågor tillsam-
mans med kulturskolans kunniga lärare. 
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En kartläggning av föreningar per område har gjorts för att därefter möjliggöra samarbete mellan föreningsliv 
och fritidsverksamheten. I detta samarbete skapas även möjligheter för alla barn att delta i föreningslivet samt att 
pröva på olika aktiviteter som i en del fall inte annars inte skulle ske. 

3.2 Kunskap och utbildning 

En god utbildningsnivå är en framgångsfaktor för ett hållbart samhälle. Att bli behörig till gymnasiet är för varje 
individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i varje barns och 
elevs lärande, utveckling och välmående. Resultaten i Ales skolor har förbättrats över tid och visar en långsam 
positiv utveckling även om det finns tillfälliga variationer på både skolnivå och kommunnivå. Andel elever som 
klarat kunskapskraven i alla ämnen har ökat med drygt 10 procentenheter sen 2016 och det genomsnittliga merit-
värdet har ökat med 20 meritpoäng under samma tid. Andel behöriga till gymnasiet har ökat med sex procenten-
heter. 

Även gymnasieleverna har förbättrat sina resultat. Andel Ale-elever med examen i yrkesprogram inom tre år har 
ökat med fem procentenheter jämfört med 2020. 

Eleverna i årskurs 9 hade till största delen sin undervisning på distans under vårterminen 2021. Det har påverkat 
både resultat och arbetsmiljö i flera avseenden. Betygsstatistik för våren 2021 visar för Ales kommunala skolor en 
liten minskning av andelen elever som är behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram, totalt 84,3 procent 
jämfört med 86,3 procent föregående år. I riket har däremot andelen ökat, 86,2 procent av eleverna i riket är be-
höriga. Det skiljer åtta procentenheter mellan kommunala och fristående skolor i riket. Ale har samma andel be-
höriga som rikets kommunala skolor. Andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen har ökat något, 
76,7 procent och meritvärdet har minskat något till 223,3 meritpoäng, jämförelse med riket är 76,1 procent re-
spektive 232,1 meritpoäng. 

 
Andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen, behöriga till gymnasium, samt genomsnittligt meritvärde 2016-
2021, jämförelse med riket 2016-2020 
Källa: Skolverket 
(Enligt Skolverkets statistik har en något lägre andel nått kunskapskraven i alla ämnen än vad som tidigare redovisats lokalt) 

Skolnärvaron har påverkats i och med pandemin och elever och lärare har varit sjuka eller i karantän vilket påver-
kat kunskapandet. Det finns dock elever som ökat sin skolnärvaro i och med möjligheten till fjärr- och distansun-
dervisning både genom att de kunnat följa undervisningen vid viss sjukdom eller att de kunnat planera sin dag 
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mer dynamiskt men framför allt gällande att vissa elever med problematisk skolfrånvaro funnit det lättare att 
delta i undervisningen hemifrån än i skolornas lokaler. 

Statistiken för våren 2021 visar en liten ökning av resultaten i årskurs 6. En plan för att höja resultaten i årskurs 6 
har tagits fram där fokus ligger på regelbunden uppföljning och tidiga insatser. Skolorna har genomfört lovskola 
för de elever som inte nått målen i svenska, svenska som andra språk, matematik, engelska. Lovskolan gav goda 
resultat i årskurs 6. 

Resultaten för eleverna som avslutade årskurs 3 vårterminen 2021 var över lag goda. Enligt kunskapsbedömning-
arna har alla ämnen förutom modersmål en uppåtgående trend. Det ämne som har lägst måluppfyllelse är mate-
matik, där cirka 10 procent av eleverna inte når målen. Dock är det en förbättring mot föregående år även avse-
ende andelen elever med mer än godtagbara kunskaper. 

Uppföljning kring kunskapskraven i årskurs 1 görs varje år i samband med pedagogiskt bokslut. Resultatet förra 
läsåret visade att upp mot 10 procent av eleverna i årskurs 1 inte klarade kraven i svenska och matematik. Det är 
av största vikt att rätta åtgärder sätts in för de som inte klarat målen. En översyn av resultaten utifrån läsa, skriva, 
räkna-garantin görs varje vår inför pedagogiskt bokslut. Utifrån detta sätts insatser in. I förskoleklassen används 
ett kartläggningsmaterial på gruppnivå för att se vilken typ av insatser och förändringar som behöver göras i ut-
formningen av undervisningen. 

Terminsbetygen höstterminen 2021 

Årskurs F-6 

Betygen för årskurs 6 höstterminen 2021 visar en förbättring jämfört med föregående år. 76 procent av eleverna 
har klarat kunskapskraven i alla ämnen jämfört med 71 procent höstterminen 2020. 46 elever saknar godkänt be-
tyg i endast ett ämne. Uppföljning och insatser per individ sker under våren 2022 för att säkerställa måluppfyl-
lelse. Utmaningar som rektorerna anger är att säkerställa en jämn kvalitet i betyg och bedömningsarbetet. Att sä-
kerställa övergångar med kvalitet är en annan avgörande faktor för elevernas hela utbildningsresa. En övergångs-
plan har under 2021 tagits fram. 

Resultaten för årskurs 2-3 är något sämre för 2021 än för hösten 2020. Eleverna som går i årskurs 4 har förbätt-
rat sina resultat jämfört när de gick i årskurs 3 avseende svenska och matematik, men försämrats i engelska. An-
del godkända elever i årskurs 5 är över 90 procent för ämnena svenska, matematik och engelska. Ämnet svenska 
som andra språk har försämrats för alla årkurser 1-6. 

Årskurs 7-9 

Uppföljningen visar på ett förväntat resultat där kunskaperna ligger ungefär på samma nivå som tidigare men 
med vissa förändringar. Riktade insatser pågår för att komma åt de utvecklingsområden som tidigare identifierats. 

Uppföljningen visar att det inte är så stor skillnad mellan elevernas betyg i årskurs 7 jämfört med när samma ele-
ver gick i årskurs 6, vilket är positivt utifrån att elevernas resultat brukar försämras på höstterminen i årskurs 7. 
Denna grupp elever har även högre närvaro denna termin än förra terminen. Skolorna har arbetat med vikten av 
mentors roll och samarbetet med eleverna, lärarens förmåga att möta eleverna och skapa relation till individer 
och gruppen och undervisningen utvärderas mer efter elevernas behov och respons. Dessa insatser lyfts som en 
förklaringsmodell men även den nya kommungemensamma övergångsrutinen som medfört bättre överlämningar 
mellan skolor och skolformer. 

Uppföljningen visar fortsatt på en hög frånvaro i årskurs 8-9. Detta kan bero på pandemin och tidigare långtids-
frånvaro då flera elever bedöms ha svårt att komma tillbaka efter distansundervisningen våren 2021. Uppfölj-
ningen visar på en progression kunskapsmässigt i årskurs 8-9 i relation till vårterminens betyg. När det gäller ele-
ver i årskurs 9 påverkar den psykiska hälsan hos eleverna deras skolgång. Skolorna uttrycker önskemål om mer 
stöd i att möta dessa elever och ett ökat samarbete med kommunens övriga instanser. 

Årskurs 8 är en årskurs som kom in med låga betyg från årskurs 6 och fick ännu lägre i årskurs 7, denna trend är 
nu bruten och årskursen är på väg uppåt. 

I årskurs 9 är det många elever som bara saknar godkänt betyg i ett ämne, rektorernas bedömning är att många 
av dessa elever kommer att bli behöriga till gymnasiet efter vårterminen. 

Jämfört med förra hösten är det en något högre andel elever i årskurs 9 som når behörighet till yrkesprogram på 
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gymnasiet (två procentenheter), meritvärdet är något lägre, och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen har 
minskat med två procentenheter.  Andel som når gymnasiebehörighet har ökat med drygt fyra procentenheter 
sedan eleverna slutade årskurs 8. Även meritvärdet har ökat något och det är samma andel som når kunskapskra-
ven i alla ämnen. 

 

Andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen, behöriga till gymnasium, samt genomsnittligt meritvärde hösttermi-
nen 2014-2021. 
Källa: Ale kommun verksamhetsstatistik 

Elevernas frånvaro 

Frånvaron är fortsatt stor i relation till innan pandemin men Ale hade en hög frånvaronivå även tidigare. Rekto-
rerna ser att ohälsa och oro har ökat på grund av pandemin och skolfrånvaron har ökat väsentligt i alla årskurser 
vilket påverkat kunskapsinhämtningen och undervisningen. Samtal om sambandet mellan kunskaper och från-
varo sker på klasskonferenserna i ökad grad. Dialog med vårdnadshavare om vikten av närvaro i skolan samt att 
förskoleklassen är obligatorisk behöver stärkas. 

Diagrammet nedan visar elevernas frånvaro höstterminen 2016-2021. 

  

 

Andel elever i årskurs F-9 med frånvaro över 10% höstterminen 2016-2021. 
Källa: Ale kommun verksamhetsstatistik 
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Enkät till vårdnadshavare i förskolan 

Varje år svarar vårdnadshavare i Göteborgsregionen på en gemensam enkät. Enkäten genomfördes i början av 
året och resultatet har analyserats av förskolorna som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och har presente-
rats i det pedagogiska bokslutet för förskolan. Svarsfrekvensen var 52 procent vilket är något lägre än året innan 
då 57 procent svarade på enkäten. Vårdnadshavare svarar på en värdeskala från 1-5 där 1 är mest negativt och 5 
är mest positivt. Ales genomsnittliga resultat ligger något lägre än Göteborgsregionen som helhet inom samtliga 
frågeområden. Dock syns en förbättring från tidigare år inom de flesta frågeområden. Inom området förskola 
och hem har resultat försämrats jämfört med föregående år. 

 

Vårdnadshavarenkät förskola i Ale och GR som helhet, 2021. Resultat av genomsnittliga värden inom varje frågeområde, skala 1-
5. källa: Redovisat resultat Enkätfabriken på uppdrag av GR.  

De tre frågor som vårdnadshavaren har gett högst betyg på handlar och trygghet, trivsel och uppmuntrande till 
lärande, här har 90-95 procent svarat positivt. Flest negativa svar har tre frågor som handlar om information 
kring mål och innehåll i utbildningen, om utvecklingssamtalet ger möjlighet till god dialog kring barnets utveckl-
ing, trivsel och lärande, samt om utemiljön är inspirerande och inbjudande. Här har 12-14 procent svarat nega-
tivt. Att dessa frågor får låga resultat kan i år förklaras av de restriktioner om vårdnadshavarnas vistelse i lokaler 
som påverkar de vardagliga samtalen. 

Samverkan med vårdnadshavare har påverkats av Pandemin och försvårat arbetet som bygger mycket på den 
dagliga kontakten och relationsbygget. Restriktioner och anpassningar har medfört att de dagliga samtalen inte 
kunnat ske i samma utsträckning som tidigare. Flera enheter har arbetat med att flytta ut hämtningar och läm-
ningar och upplevelserna har varit skilda. "Hämtningar och lämningar har varit lättare för barnen, men man mis-
ter den dagliga fördjupade dialogen." Fler samtal via telefon och Teams har erbjudits och genomförts. Vissa 
vårdnadshavare har upplevt det lättare med digitala möten andra svårare. 

Skolråd och föräldramöten har uteblivit på flera enheter under året på grund av pandemin. På andra enheter har 
digitala presentationer som ersättning för föräldramöten och föräldramöten som bedrivits på teams eller genom 
förinspelade filmer genomförts. 

Mått Utfall 2021 Utfall 2020 

Vårdnadshavares upp-
levda kvalitet av förskolan 
(helhetsomdöme medel-
värde skala 1-5) 

4,27 4,23 

Kommentar helhetsomdöme medelvärde skala 1-5 

 helhetsomdöme medelvärde skala 1-5 
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Mått Utfall 2021 Utfall 2020 

Andel behöriga till gymna-
sieskolans yrkesförbere-
dande program 

84,3 % 86,3 % 

Andel elever som nått må-
len i alla ämnen, årskurs 9 

76,7 % 76,3 % 

Meritvärde årskurs 9 
(samtliga ämnen) 

223,3 227,2 

Andel elever som nått må-
len i alla ämnen i årskurs 6 

77,3 % 73,7 % 

Andel gymnasieelever med 
examen inom 3 år, yrkes-
program, folkbokförda i Ale 

76,4 % 70,2 % 

Kommentar Avser folkbokförda elever i Ale som började på yrkesprogram på gymnasiet för tre år sen 

 

3.2.1 Fokusområden: Lika möjligheter till framgångsrikt lärande 

Ett mått för att se om utbildningen i Ale lyckas med att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande är att 
minska betygsskillnaden mellan elevgrupper med olika bakgrund. Föräldrars utbildningsnivå spelar stor roll för 
elevernas betygsresultat. I Ale har skillnaden mellan grupper tidigare varit mindre än i riket. Ale har under de sen-
aste åren haft stort fokus på att förbättra likvärdigheten, men skillnaden mellan grupper avseende föräldrars ut-
bildningsnivå har ökat även i Ale. Problematiken med bristande likvärdighet är ett nationellt problem och de in-
satser som görs är mycket långsiktiga vilket innebär att det tar tid innan resultat syns. 

 

Diagrammet nedan visar betygsresultat för årskurs 9 2016-2021 i Ale jämfört med riket, uppdelat på om föräld-
rarna har gymnasial eller eftergymnasial utbildning. 

  

 

Andel elever i Ales kommunala skolor jämfört med riket som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet efter årskurs 9, uppdelat 
efter föräldrars utbildningsnivå, källa: Skolverket och SCB 
Definitioner 
Beräkningen görs på den föräldern med högst utbildningsnivå 
Till låg utbildningsnivå tillhör grundskoleutbildning och gymnasieutbildning samt okänd utbildningsnivå 
Till hög utbildning tillhör eftergymnasial utbildning med minst 2 år 

Utbildningsverksamheten har stort fokus på arbetet med en mer gynnsam elevsammansättning i grupper och 
klasser både i förskola och skola samt att utveckla arbetet med språk- läs- och skrivutveckling. 

Resursfördelning för lika möjligheter är ett viktigt område som inte kan snävas in till ekonomisk tilldelning. En 



   

 

 
Årsredovisning 2021, Utbildningsnämnden    11(28) 
 

genomgång av modellen för socioekonomisk resursfördelning har genomförts under hösten för att utveckla 
träffsäkerheten. Avsättning för tilldelning utifrån socioekonomi är 11 procent av elevpengen i grundskolan och 
cirka tre procent av barnpengen för förskoleverksamheten. För att skapa stabilitet, bättre planeringsförutsätt-
ningar och mindre svängningar för enheterna beräknas resursfördelningspengen på ett genomsnitt av de senaste 
åren. Arbetet fortgår även under år 2022 och fler förslag väntas från arbetsgruppen. Under arbetets gång har det 
blivit än mer tydligt att det inte är penningfördelningen som är det viktigaste utan det finns andra faktorer som 
påverkar mer. Det är främst fördelning av kompetens som i första hand gör den stora skillnaden för att förbättra 
likvärdigheten. 

Arbetet med kartläggningen av fritidshemmet har rapporterats till utbildningsnämnden. Den belyser olika 
aspekter men mest framträdande är låg personaltäthet och behörighet samt utmaningar i fördelning av kompe-
tens. Avseende kompetensförsörjningen visar en större andel av medarbetarna på fritidshemmen intresse för att 
studera vidare. 
 
Årlig uppföljning av inskrivningstal i förskola och fritidshem per ort har genomförts, inkluderat vistelsetid. Målet 
är att synliggöra vilka barn som tar del av utbildningsverksamheten och i vilken omfattning i syfte att kunna rikta 
insatser. Årets uppföljning gav inte anledning till riktade insatser eftersom statliga initiativ väntas på området. 
Vid tidpunkten när uppföljningen gjordes maj 2021 fanns 29 barn födda 2015-2017 som inte var inskrivna i för-
skoleverksamhet. 
 
Dialog med vårdnadshavare vid viktiga beslut ska genomföras och i dessa ska likvärdighetsperspektivet inklude-
ras i syfte att öka förståelsen. För våren 2021 planerades dialog om nya skolområden vilken i stället genomfördes 
via insamling av synpunkter digitalt. 
 
Utredningsarbete avseende nytt ansökningsförfarande till förskolan som gynnar en god sammansättning av barn 
har genomförts, men sektorn har kommit fram till att möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändring av 
ansökningsförfarandet är begränsade. En förändring inom lagutrymmet bedöms inte ge önskad effekt och där-
med inte vara relevant. Genom satsningar inom de föreslagna områdena; placering och planering vid nybyggnat-
ion av förskolor, riktade informationssatsningar samt utökad tid i förskolan kan vidare åtgärder bidra 
till minskad segregation, verka utjämnande och kompensatoriskt samt ta skälig hänsyn till 
vårdnadshavares önskemål. Det första ingår i nämndplan 2022 och de andra två kommer att 
tydliggöras via statligt initiativ under året och skulle kunna ingå i nämndplan 2023. 

 

3.2.2 Fokusområden: Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun 

Utbildningsresultaten är beroende av ett väl integrerat samhälle. Där segregation uppstår påverkar det elevernas 
möjligheter att lyckas. Genom att fortsätta att verka i enlighet med det beslutade ramprogrammet samt delta ak-
tivt i samhällsplaneringen och lokalförsörjningen med dessa perspektiv har utbildningsnämnden och sektor ut-
bildning bidragit under året som gått. 

Arbetet har bland annat bestått i förändring av förskole-lokalisering i Nödinge, utredning om placeringsförfa-
rande i förskolan samt utredning om förändring av skolupptagningsområden. Ett förändrat placeringsförfarande 
i förskolan visade sig inte vara möjligt och ärendet om skolupptagningsområden behandlas på ett av utbildnings-
nämndens sammanträde under våren 2022. Det pågår också ett arbete för att i högre utsträckning erbjuda för-
skoleplats på bostadsort i syfte att minska transporterna. Som ett första steg startade Albogårdens förskola i nye-
tablerade paviljonger i Skepplanda. 

3.2.3 Fokusområden: Kunskap och förmågor i hållbar utveckling 

I sektor utbildning initierades förra året ett gemensamt utvecklingsarbete för Agenda 2030 med ett brett anslag. 
Planen var att initieringsfasen skulle löpa under läsåret 20/21 men på grund av pandemin har det skjutits upp 
och har ännu inte kommit igång. Dock pågår en del lokala initiativ och pandemin har också gett nya infallsvinklar 
för undervisningen i hållbar utveckling. En redovisning på utbildningsnämndens sammanträde gjordes i oktober 
2021 där elever och lärare delgav sitt arbete och synliggjorde sina kunskaper och förmågor. 
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Förutom den undervisning kring hållbarhet som anges i läroplaner och kursplaner pågår i dagsläget inget gemen-
samt utvecklingsarbete i sektorn. 

  

3.2.4 Fokusområden: Leverans på strategi för hur personaltäthet ska öka 

 De extramedel som tillförts för 2021 är riktade till att öka personaltätheten i förskolan. 
Föreslagen strategi fördelar ansvaret på alla nivåer: 
• Kommunfullmäktige fördelar en ram med intention om ökad personaltäthet 
• Utbildningsnämnden fördelar resurser mellan verksamheterna i syfte att öka personaltäthet i avsedd verksamhet/er 
• Sektorn söker de statsbidrag som finns för ändamålet samt följer upp organisering och nyckeltal 
• Verksamheten fördelar de tilldelade resurserna i syfte att generellt nå ökad personaltäthet   

Då medlen fördelades inför 2021 avsattes en summa för förstärkning i förskolan. Då det endast skulle göra en 
marginell skillnad på den totala personaltätheten blev en ytterligare insats att förstärka med ett team av tre vika-
rier som kommer medarbetarna och barnen till godo på ett nytt sätt för att möjliggöra planering och kompetens-
utveckling utan att påverka bemanningen. Under året har förskolans medel för personaltäthet ökat betydligt mer 
än tillskottet i årets budget, detta genom statlig ersättning för sjuklön. Det har inneburit fler anställda men då 
sjukfrånvaron varit hög samt restriktioner för bemanning funnits har i realiteten personaltillgången varit begrän-
sad. 

Diagrammet nedan visar utveckling av personaltäthet i förskolan över tid jämfört med riket och pendlingskom-
muner nära storstad. Den stora förbättring som syns för 2021 och beskrivs ovan kommer inte att kunna bibehål-
las under 2022. Mätningen görs i oktober varje år och jämförelsesiffror med riket kommer att presenteras under 
våren 2022. 

 

  

Antal barn per personal i förskola i Ale jämfört med riket och Västra Götaland 2016-2021, källa: Skolverket och SCB. (Jämfö-
relser för 2021 finns ej tillgänglig än) 

3.2.5 Nämndens mål: Hållbar kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för förskola och skola inom överskådlig framtid. Då Ale dessutom 
växer föranleder det omfattande åtgärder. Medel motsvarande cirka 0,6 procent av sektorns totala budget avsat-
tes för satsningar på behörighetsgivande studier inom skola/förskola, chefsstöd, vidareutbildning intern SYV-
tjänst samt karriärtjänster. I relation till problembilden är effekten av dessa medel begränsade och en mer omfat-
tande satsning behövs för att nå effekt. 

Tillitsdialoger inom området hållbar kompetens-försörjning genomfördes inom sektor utbildning under våren 
2021 utifrån frågeställningar som kretsar kring organisation, nya befattningar, fördelning av kompetens och möj-
lighet till vidareutbildning. 

Ale kommun tog fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan där sektor utbildning lyfte fram ett 
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specifikt bristyrke i Ale kommun, lärare i fritidshem. Det har också genomförts en större kartläggning av fritids-
hemmets verksamhet under vårterminen 2021. Kartläggningen presenterades vid nämndens sammanträde i sep-
tember, vilken har lett fram till utbildningsinsatser mot fritidshemmet under hösten 2021. 

Sektor utbildning har startat upp med fler medarbetare i studier som helt eller delvis finansieras som betald studi-
etid. Ett stort arbetet har varit att skapa gemensamma riktlinjer och processer samt förankra nödvändiga priorite-
ringar. 

Inom ramen för läraravtalet HÖK -18 togs i samarbete med facken fram en åtgärd om ökat stöd till nyexamine-
rade. Insatsen har nu startats och innefattar en serie träffar med både introduktion till kommunen och sektorn 
samt inte minst grupphandledning kring aktuella utmaningar. I en första omgång vänder den sig även till de som 
arbetat upp till två år. 

3.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

Ales utbildningsverksamheter har ett stort ansvar för att bidra till att unga vuxna kommer i arbete och det pågår 
flera initiativ, nya arbetssätt och samarbeten som i större utsträckning än tidigare år bidrar till detta. 

Komvux i Ale har under 2021 fått en ökad efterfrågan av studie- och yrkesvägledning. Det är många vuxna som 
har behov av att komplettera sin utbildning alternativt ställa om till annan yrkesbehörighet. Genom samverkans-
avtal med GR har Ale möjlighet att erbjuda ett stort utbud av utbildningar och löpande kursstarter under året. 
Dock finns en grupp medborgare som står utanför GR´s utbildningar, de som av olika anledningar inte har be-
hörighet. Dessa grupper har fått ökat fokus under 2021 då det identifierats ett behov av att stärka det förebyg-
gande arbetet med dessa målgrupper. 

Ale kommun har gått med i DUA - Delegation för unga och nyanlända till arbete. DUA har sedan några år tillbaka re-
geringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan i syfte att effektivisera unga och nyanländas eta-
blering i arbetslivet. Ale kommun har ansökt och nu kommit med tillsammans med 6 kommuner inom GR. En 
styrgrupp för arbetet med DUA är startad under hösten 2021 där enhetschefer och verksamhetschefer för utbild-
ning och socialtjänst samt näringslivsutvecklare deltar. Under hösten 2021 har en mötesplats öppnats i AMFE`S 
lokaler i Nödinge där Utbildning, socialtjänst och andra regionala aktörer samarbetar för att hjälpa individer vi-
dare till utbildning och arbete. 

För den yngre målgruppen har startats nya yrkesutgångar på IMY i samarbete med Komvux och med hjälp av 
InVux. Nu erbjuds Vård och omsorg, Barn och fritid, Bygg och anläggning, samt Industriteknisk utbildning. Ett 
nära samarbete med lokalt näringsliv är under uppbyggnad. 

Kring gruppen nyanlända finns fler åtgärder att vidta inom kommunen där jobbspår är en viktig del.  Arbetet för 
att utveckla bättre utbildning och språkpraktik för gruppen, som omfattas av utbildningsplikt, pågår under vin-
tern 21/22 . 

Ale kommun driver ett projekt, kallat InVux tillsammans med andra GR-kommuner sedan hösten 2019. Pro-
jektet syftar till att få målgruppen unga i risk för utanförskap till utbildning och arbete. I projektet deltar grund-
skolans senare del, Ale gymnasium, Kommunal aktivitetsansvaret (KAA), Elevhälsan, Komvux, AMFE, Social-
tjänstens både ungdom och vuxendel, samt Kultur och fritid. Under året har är 37 personer varit inskrivna i In-
Vux och flera av deltagarna har kommit vidare i arbete eller utbildning. 

Ett arbete pågår inom ramen för InVux och DUA att utveckla rena yrkespaket för vuxna över 20 år, som inte 
kommer vidare till annan utbildning. Ale gymnasium och Komvux i samarbete ser över möjligheterna att erbjuda 
yrkespaket inom Bygg, Industri, Vård och omsorg, samt Barn och fritid.  Ett arbete pågår att säkra utbildningsvä-
gar för unga från Ale gymnasium och över till Komvux för de som inte tagit gymnasieexamen, så kallad samman-
hållen utbildning. 

Det Kommunala aktivitets ansvaret (KAA) vilar på varje kommun och riktar sig till gruppen ungdomar 16-20 år 
som inte har en godkänd aktivitet (arbete eller studier). I december 2021 var det 87 ungdomar på listan, varav 50 
ungdomar som hade någon form av arbete. Målet för gruppen är utbildning och företrädesvis en gymnasieexa-
men. Arbetet med individuella handlingsplaner och vägar ut i utbildning och arbete för målgruppen inom KAA 
har pågått och pågår inom InVux. 
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3.3.1 Fokusområden: Hur väl lyckas vi som kommun med att få människor 

som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete. 

• Nämnden tar del av sektorns planering och arbete för att fånga upp de elever som riskerar att inte fullfölja sina gymnasiestudier. 

Under 2021 har sektor utbildning och socialtjänst ökat samarbetet för att klargöra behovet av insatser för att 
möjliggöra att fler Alebor kommer ut i arbetet och på sikt får ett minskat behov av försörjningsstöd. Ale kom-
mun har låga genomströmningssiffror för målgruppen nyanlända efter etableringsperioden och i synnerhet de 
nyanlända som omfattas av Utbildningsplikten. (Utbildningsplikten är en grupp inom nyanlända som bedöms av 
Arbetsförmedlingen att stå långt ifrån att kunna matchas mot arbetsmarknadens behov). 

En kartläggning inom AMFE visade att det i juli 2021 fanns cirka 70 Alebor i behov av kortare utbildning och 
stöd, ett så kallat jobbspår. 64 personer är aktuella för DUA (Delegation för unga och nyanlända till arbete), 
varav 11 personer är under 20 år och 5-6 personer tillhör målgruppen för utbildningsplikt. 

Med kartläggningen som underlag har ett utvecklingsarbete påbörjats tillsammans med berörda sektorer för att 
utveckla stödet till målgruppen. Det finns grupper i Ale kommun som saknar behörighet och därför inte kan ta 
del av det utbildningsutbud som finns inom Gr för vuxna. Det uppmärksammas också att en tätare uppföljning 
kring målgruppen som är gemensam för sektorerna och Arbetsförmedlingen krävs för att tidigt hjälpa människor 
att få hjälp och stöd för att komma vidare mot utbildning och arbete. Målgruppen inom utbildningsplikten behö-
ver identifieras redan under första halvåret av etablering så att stöd för studier kan sättas in. Jobbspår behöver 
utvecklas med tillhörande kortare utbildning och en plan som ger möjlighet till fortsatt utbildning övertid. Aktu-
ella jobbspår under utveckling är exempelvis mot lokalvård, förskola, fastighet, äldreomsorg och funktionshinder. 

Det finns stora möjligheter att utveckla yrkesutgångar för att omfatta vuxna i målgruppen genom att bygga ut 
yrkespaketen med exempelvis språkstöd. Dock saknas finansiering av ett sådant arbete. 

Under året har 35 elever påbörjat yrkesutbildning inom Ales fyra nya IMY utbildningar. Utbildningar som er-
bjuds för ungdomar utan gymnasiebehörighet är IMY BA – (husbyggnad), IMY INI- (industri), IMY VO, (vård 
och omsorg), samt IMY BF – (barn och fritid). Dessa elever beräknas vara klara med ett yrkesbevis våren 2023. 

 
• Nämnden följer sektorns utredning av möjligheterna till samordning av verksamheterna Ale gymnasium och Komvux där också 
förutsättningarna för att ta det kommunala aktivitetsansvaret stärks. 

Utredning kring samordning och samverkan mellan Ale gymnasium och Komvux var färdigställd under våren 
2021 och påvisar en stor vinst för målgruppen vid ökad samordning, så som ökat utbud av utbildning, samord-
ning av lärarresurser, lokaler, ökade möjligheter att erbjuda ämnen och kurser på grund- och gymnasienivå. 

Fortsatt arbete inom ESF projektet InVux 
 
• Nämnden följer upp sektorns arbete med att skapa extratjänster inom de delar av verksamheten där möjlighet finns. 

Arbetet med extratjänster inom sektor utbildning har återupptagits under hösten 2021. Det innebär att kompe-
tensinventering efterfrågats och möjligheterna till kombination med utbildning undersöks för att skapa långsiktigt 
goda effekter av extratjänsterna. Dock är möjligheten till stöd för extratjänster osäkert inför 2022. 

3.3.2 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för 

att erbjuda så många ungdomar födda 2004-2005 feriearbete inom 

sina verksamheter sommaren 2021. 

Ale kommunens samtliga sektorer ska söka lösningar för att erbjuda så många ungdomar födda 2004-2005 ferie-arbete inom sina 
verksamheter 
• Nämnden följer upp sektorns arbete med att skapa feriejobb inom flera verksamheter i sektorn. 

Sektor utbildning har tagit emot 18 feriearbetare under sommaren 2021. Vid inventering under våren togs 49 
möjliga platser fram. På grund av pandemin minskade antalet till 18 platser där det var möjligt att ungdomar togs 
emot för feriearbete. En utvärdering påvisar att efterfrågan av feriearbete var vida större än tillgången till platser 
denna sommar. 
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• Nämnden följer upp hur sektorn verkar för att skapa feriejobb inom föreningsverksamheten som är riktade mot fritidshemmen. 

På grund av pandemin kunde inte detta genomföras under 2021. 

3.4 Hållbart samhällsbyggande 

Utbildningsresultaten är beroende av ett väl integrerat samhälle. Där segregation uppstår påverkar det elevernas 
möjligheter att lyckas. Genom att fortsätta att verka i enlighet med det beslutade ramprogrammet samt delta ak-
tivt i samhällsplaneringen och lokalförsörjningen med dessa perspektiv har utbildningsnämnden och sektor ut-
bildning bidragit under året som gått. 

Arbetet har bland annat bestått i förändringen av förskolelokaler i Nödinge, utredning om placeringsförfarande i 
förskolan samt utredning om förändring av skolupptagningsområden. Det pågår också ett arbete för att i högre 
utsträckning erbjuda förskoleplats på bostadsort i syfte att minska transporterna. Som ett första steg startade Al-
bogårdens förskola i nyetablerade paviljonger i Skepplanda. Vid två skolor har också förbättringsåtgärder avse-
ende säkrare trafiksituation bekostats. 

3.5 Ett Ale 

I enlighet med verksamhetsplanens intentioner har samarbete utvecklats med flera aktörer och fler medborgare, 
pandemins stora begränsningar till trots. TSI startar föräldrastöd, lokalt näringsliv och sektor utbildning samarbe-
tar om yrkesutgångar för gymnasieungdomar. Samarbete med Ale Attitude ger nya möjligheter att nå fram och 
InVux involverar fler parter än vad som tidigare samarbetat kring denna målgrupp. 

Avseende digitalisering så arbetar sektor utbildning i enlighet med den nationella digitaliseringsstrategins tre stora 
fokusområden: Digital kompetens för alla i skolväsendet, Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och 
uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Strategin sträcker sig till 2022 och bedömningen är att det behövs 
ett intensifierat utvecklingsarbete både inom sektorn och tillsammans med IT-enheten för att lyckas nå fram. 

Under 2021 har pandemin fortsatt bidra till att man pedagogiskt tagit stora kliv inom mobilitet för att bedriva 
undervisning genom fjärr och distans. 

3.5.1 Fokusområden: Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg 

som skapar tillgänglighet dygnet runt 

• Ta del av plan för utveckling av e-tjänster för vårdnadshavare utifrån invånarperspektiv. 

• Ta del av förbättringsarbetet med administrativa processer som i hög grad är beroende av att de digitala verktygen är ända-
målsenliga. 

Ett större arbete för att förbättra e-tjänster för vårdnadshavare i förskola och skola är av hög prioritet och har 
påbörjats. Förbättringsarbetet utgår i hög grad från de synpunkter som kommer in. Ändamålsenliga digitala tjäns-
ter är i hög grad beroende av integrationer mellan verksamhetssystemen vilket tar tid på grund av att ett flertal 
aktörer är inblandade. I samarbete med Kontaktcenter tas synpunkter in och genomgång av funktionalitet på be-
fintliga e-tjänster har gjorts. Arbetet med förbättringar och integrationer har stannat upp under en period, delvis 
på grund av pandemin, men har nu kommit igen. 
Det nya system för kränkningsanmälan som håller på att implementeras innefattar också en bättre utvecklad kla-
gomålshantering för sektor utbildning. 

3.5.2 Fokusområden: Väl fungerande kommunikation och informationsflöden 

för/mot Ales invånare 

Se avsnitt om verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg som skapar tillgänglighet dygnet runt. 

Flera av de planerade åtgärderna har inte varit möjliga, däremot har kommunikation och information med vård-
nadshavare ägnats mycket tid under pandemin. Kommunikationen med vårdnadshavare har satts på prov och 
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genom nära samarbete med kommunikationsavdelningen har det fungerat mycket väl. 

  

3.6 En arbetsgivare 

Då hållbar kompetensförsörjning är ett av utbildningsnämndens målområden har arbetsgivarrollen varit i fokus 
även 2021. Fler områden har lyfts till gemensam hantering och frågan om hur vi kan öka rörligheten mellan en-
heter har varit föremål för dialog i hela sektorn. 

Ett sätt att skapa enighet är att samordna och tydliggöra anställningar, befattningar och uppdrag vilket fortgått 
och nya kategorier har införts i förskolan. 

HR-avdelningen har starkt bidragit till tydlighet och gemensamhet för Ale som arbetsgivare. På grund av pande-
min återstår en del implementeringsarbete i sektor utbildning. 

Planeringsarbete har genomförts inför att bedriva dialog inom ramen för läraravtalet HÖK -21 med alla medar-
betare under våren. 

Det finns en stor vilja hos medarbetare att i större utsträckning mötas mellan enheterna och det kommer att 
struktureras och möjliggöras efter pandemin. 

  

3.6.1 Fokusområden: Utvärdera den tillitsbaserade styrningen regelbundet 

Förändrade styrprinciper avser att leda på ett bättre sätt mot uppsatta mål och utgör inte ett mål i sig. Det tillits-
skapande arbetet följs nu främst avseende tillitsdialogerna samt minskat rapporterande och ökad värdeskapande 
uppföljning. 

Tillitsdialogerna följs upp genom gemensamma analyser av i vilken utsträckning samtalen leder mot de uppsatta 
nämndmålen. Det är ännu svårt att härleda förbättrade resultat avseende ökad måluppfyllelse inom Lika möjlig-
heter och Hållbar kompetensförsörjning kopplat till tillitsdialoger. 

Det skriftliga rapporterandet för främst första linjens chefer har minskat sedan arbetet startade. 

3.7 Analys och förslag för framtiden 

I syfte att lyckas bättre med en god utbildning för alla krävs insatser på många nivåer och en god ekonomistyr-
ning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig tillgång till lokaler. Arbetet för en ökad perso-
naltäthet kommer att skapa stort värde i organisationen då det är ett viktigt steg mot både ökad hållbarhet för 
medarbetarna och ökad kvalitet. 

För att förbättra måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och professionella lärande gemen-
skaper för alla de viktigaste verktygen för kvalitetsutveckling på övergripande nivå och det har inte haft fokus 
som planerat på grund av pandemin. Insatserna på det pedagogiska området har i stället fokuserat på att trots 
pandemin lyckas med måluppfyllelsen för så många som möjligt. 

För måluppfyllelsen är insatserna inom TSI (Tidiga samordnade insatser) och Likvärdig skola (som finansieras av 
statsbidrag) avgörande. De visar ökad grad av resultat och behöver få fortsatt fokus. 

Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat. Detta behöver få sin 
fortsättning och vidare utveckling för att möjliggöra goda livschanser för fler Alebor. 

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi för planering av nya förskolor och skolor samt i 
övrigt fortsätta arbetet med att skapa gynnsamma sammansättningar av barn- och elevgrupper på kommun- och 
enhetsnivå. 

Helhetssyn och tillitsskapande är andra viktiga delar för en framgångsrik organisation och där har tillitsdialogerna 
kunnat fortsätta vilket varit av stor vikt. 
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En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för utbildningsresultaten framöver då branschen står 
inför stora utmaningar avseende förskollärar- och lärarbrist. För att möta denna krävs en rad större insatser varav 
endast en mindre del har kunnat finansieras under 2021. Utan att säkra framtida finansiering är stöd till fleråriga 
behörighetsgivande utbildningar en stor utmaning. 
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4 Basverksamhet 

4.1 Verksamhetsmått 

Flertalet verksamhetsmått är beräknade på ett genomsnitt 12 månader, januari-december. 

För komvux görs beräkningen på ett genomsnitt av två terminer, vår och höst. 

KAA- kommunala aktivitetsansvaret avser december 2021. 

Barn- och elevtalsutveckling 

Både barn- och elevantalet har ökat de senaste åren och ökningen har fortsatt under 2021. På grund av en förändrad 
befolkningsprognos är helårsprognosen för 2021 lägre jämfört med tidigare prognos och budget i förskola och gymnasium.  

Barn och elever boende i Ale 

Diagrammet nedan visar barn- och elevtalsutvecklingen den senaste femårsperioden för alla barn som bor i Ale 
och inskrivna i förskola och skola oavsett i vilken förskola eller skola de går i. 

 

Elevtalsutveckling barn och elever boende i Ale i samtliga förskolor och skolor i och utanför Ale 2016-2021. Källa: Verksamhets-
statistik i Ale 

Antal barn i Ale med förskoleplats eller pedagogisk omsorg var 15 färre barn än som budgeterats för 2021. 

Antal skolbarn i årskurs F-9 inklusive särskola blev 14 fler elever än vad som budgeterats för 2021. 

Antalet barn på fritidshem förväntades minska mycket under pandemin, men har sedan ökat igen under hösten 
2021, antal barn blev 22 fler barn än budgeterat. 

Köpta platser i förskola, grundskola och fritidshem blev fler än budgeterat, framför allt i fritidshem. I samband 
med budget förväntades antalet barn i fristående fritidshem för årskurs 4-6 att minska, men utfallet blev på 
samma nivå som tidigare. För förskoleverksamheten var budgetsiffrorna något låga då antal barn i pedagogisk 
omsorg hade fallit bort. 

På gymnasiet blev det färre elever än som förväntades i budget. Detta beror delvis på att kommande platser inom 
yrkesvux budgeterades som köpta platser. 

Barn och elever i Ales kommunala förskolor och skolor 

Diagrammet nedan visar elevtalsutvecklingen i Ales kommunala förskolor och grundskolor 2016-2021. 
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Elevtalsutveckling i Ales kommunala förskolor och grundskolor 2016-2021. 
Källa: Verksamhetsstatistik i Ale 

I Ales kommunala förskolor var det under 2021 14 fler barn i genomsnitt jämfört med 2020. Antalet barn inom 
pedagogisk omsorg har minskat sen 2020. Det totala antalet ligger nära budgeterat antal, däremot har antalet barn 
från andra kommuner ökat och är högre än budgeterat. Ökningen beror delvis på att en automatiserad fakture-
ring har införts, vilket innebär en mer korrekt beräkning utifrån barnets folkbokföring. 

I Ales kommunala grundskolor har det genomsnittliga elevantalet ökat med 62 elever jämfört med 2020. Ök-
ningen är något mindre än förväntat i samband med budget för 2021. 

På de kommunala fritidshemmen i Ale har elevantalet minskat jämfört med förra året, det är också färre elever än 
förväntat utifrån den budget som sattes för året. 

Elevantalet på Ale gymnasium har ökat jämfört med 2020 och det är också fler elever från andra kommuner än 
vad som förväntades i samband med budget. 

Elever som har modersmålsundervisning har ökat, men det är inte lika många som har studiehandledning. Dock 
är det totalt sett fler olika språk än tidigare. 

Den 31 december var det 87 ungdomar registrerade inom det kommunala aktivitetsansvaret. Förra året samma 
period var det totalt 93 ungdomar registrerade, vilket innebär att det inte har skett någon anmärkningsvärd för-
ändring i år jämfört med förra året. 

Elevantalet på komvux, (omräknat till heltidsplatser) har ökat i och med att nya utbildningar har startat. Den ök-
ning som syns avseende köpta platser avser statsbidragsfinansierade grundvux-platser som tidigare inte redovisats 
här. 

Verksamhet Verksamhetsmått 
Utfall Årsredovisning 

2020 
Utfall Årsredovisning 

2021 
Budget 2021 

Barnomsorg, barn 1-5 år 

Antal barn i kommunala 
förskolor i Ale 

1 790 1 804 1 819 

varav sålda platser 14 15 5 

Antal barn i pedagogisk 
omsorg, kommunal i Ale 

39 30 33 

Antal barn i fristående för-
skoleverksamhet 

175 172 163 

Antal barn i kommunal 
verksamhet i annan kom-
mun 

11 12 8 

Summa Alebarn 2 001 2 003 2 018 
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Verksamhet Verksamhetsmått 
Utfall Årsredovisning 

2020 
Utfall Årsredovisning 

2021 
Budget 2021 

Grundskola Förskoleklass 
- årskurs 9 

Elever 6-12 år    

Elever i kommunala skolor 
i Ale, F-6 

2 919 2 981 2 993 

- varav från andra kommu-
ner 

79 56 84 

Köpta platser F-6 251 244 257 

- varav Ale-elever F-6 i fri-
stående verksamhet 

219 214 227 

- varav Ale-elever F-6 i 
kommunal verksamhet i 
annan kommun 

32 30 30 

Summa Ale-elever 6-12 år 3 091 3 169 3 166 

Elever 13-15 år    

Elever i kommunala skolor 
i Ale, årskurs 7-9 

1 123 1 123 1 124 

- varav från andra kommu-
ner 

56 52 58 

Köpta platser 7-9 157 164 157 

- varav Ale-elever 7-9 i fri-
stående verksamhet 

134 140 135 

-varav Ale-elever 7-9 i 
kommunal verksamhet i 
annan kommun 

23 24 22 

Summa Ale-elever 13-15 
år 

1 224 1 235 1 223 

Summa Ale-elever totalt 4 315 4 403 4 389 

Fritidshem 

Antal barn på kommunala 
fritidshem i Ale 

1 753 1 658 1 704 

- varav sålda platser 44 30 61 

Köpta platser 194 178 141 

- varav Alebarn på fritids-
hem i fristående verksam-
het 

182 166 121 

- varav Alebarn på fritids-
hem i kommunal verksam-
het i annan kommun 

12 12 20 

Summa Alebarn 1 903 1 806 1 784 

Grundsärskola 

Antal barn i kommunal 
särskola i Ale 

46 42 40 

-varav sålda platser 3 2 1 

Antal integrerade särskole-
elever 

  2 

Köpta platser 1 2 2 

Summa Ale-elever i 
särskola 

44 42 41 

Modersmålsundervisning 
och studiehandledning 

Elever som har moders-
målsundervisning 

600 624  

Elever som har studie-
handledning 

149 116  

Gymnasium 

Antal elever i Ale gymna-
sium IM 

89 109 100 

-varav elever från andra 
kommuner 

14 24 15 

Köpta platser 1 118 1 138 1 172 

Summa Ale-elever i gym-
nasium 

1 193 1 223 1 257 
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Verksamhet Verksamhetsmått 
Utfall Årsredovisning 

2020 
Utfall Årsredovisning 

2021 
Budget 2021 

Gymnasiesär 
Ale-elever i gymnasiesär 
(köpta platser) 

24 25 24 

Summering Antal Ale-barn och elever   7 729 

Kommunala aktivitetsan-
svaret 

Antal ungdomar inom kom-
munala aktivitetsansvaret 

 87  

Arbete  50  

Studier, vux, folkhögskola, 
utomlands 

 11  

Ingen sysselsättning  3  

Annan aktivitet (ex sjukskri-
ven) 

 7  

Föräldralediga  0  

Åtgärd via det kommunala 
aktivitetsansvaret 

 13  

Åtgärd via annan aktör  1  

Uppgift saknas  2  

Komvux 

Antal elever på gymnasial 
och grundläggande nivå 

 422  

Antal på gymnasial och 
grundläggande nivå (om-
räknat till heltidsplatser) 

80 97  

-varav sålda platser 17 32  

Köpta platser 44 73  

Antal elever på SFI 110 108  

-varav sålda platser, SFI 5 14  

Köpta platser SFI 31 3  
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5 Ekonomisk analys 

 

5.1 Analys och förslag för framtiden 

Analys 

Budgetåret 2021 har likt 2020 präglats till stora delar av coronapandemin. Bedömningen är att även budgetår 
2022 kommer påverkas av coronapandemin. Pandemin har inneburit att sektorn fått ta del av olika tillfälliga 
statsbidrag. Det har ändå inte varit möjligt att täcka det stora bortfallet av personal, trots att behov funnits. För 
år 2022 är det fortfarande osäkert om det blir aktuellt med tillfälliga statsbidrag likt 2021, den så kallade Skolmil-
jarden. 
 
Sektorn står inför en framtid där lokaler för både skolor och förskolor behöver utökas. Om lokalerna vid ny-
byggnation inte står klara enligt beräknad tidplan finns en risk att kostnaderna kommer att öka ytterligare om till-
fälliga paviljonger behöver byggas. Finansieringen kommer att bli en viktigt del för att inte urholka kärnverksam-
heten inom sektorn, så som till exempel nivån på barn- och elevpengen. 

Sektorn får varje år riktade statsbidrag som är viktiga och avgörande tillskott för sektorn och omfattar betydligt 
mer än de möjligheter som finns inom kommunen att göra eventuella satsningar. Osäkerhet råder årligen kring 
storleken på bidragen vilket försvårar en god långsiktig planering av verksamheterna och också förutsättningarna 
att styra satsningar för önskad effekt. 

Personaltätheten är och kommer att vara ett viktigt nyckeltal för sektorn de kommande åren. Målet är att den ska 
öka, främst inom förskola och fritidshem där jämförelsetalen är lägst. Inför kommande budgetår har förskolan 
tilldelats resurser för att kunna öka personaltätheten. Skola har fått en ökning av elevpengen något mer än index, 
vilket innebär att personaltätheten åtminstone bör kunna bibehållas för grundskola. Fritidshemmen har fått en 
satsning som ökar möjligheterna att förbättra personaltätheten förutsatt att rekryteringar lyckas. 

Utbildningsnämndens resultat för 2021 blev en negativ avvikelse gentemot budget. Tidigare prognoser för sektor 
utbildning har visat på ett överskott som under slutet av året förändrats till ett underskott. Förändringen beror 
sammanfattningsvis främst på nedan: 

• Ett sent upptäckt fel i budgetfilen för gymnasiets köpta platser, ökade kostnader för tilläggsbelopp, 
fjärde gymnasieår, SIS-placeringar samt minskade intäkter från Migrationsverket, cirka 4 800 tkr 

• Ökade inköp, bemanning samt lokalkostnader rörande förskolan, cirka 3 200 tkr 

• Ökade kostnader för semesterlöneskulden, cirka 2 700 tkr 

• Extra inköp bekostat på ledning och administration, ca 2 000 tkr 

• Ökade kostnader för sålda platser, köpta platser, skolskjuts, tilläggsbelopp och språk inom grundskolan, 
cirka 1 450 tkr 

• Ökade kostnader i form av mediakostnader (bland annat elkostnader), cirka 700 tkr 

Verksamhetsområde ledning och administration visar i årsbokslutet ett negativt resultat. Underskottet på hel-
heten beror på att ledning och administration har tagit kostnaderna för extra inköp, ökade kostnader för IT, di-
rektavskrivningar och semesterlöneskulden. För år 2022 kommer de strategiska satsningarna fortsätta och även 
vidareutvecklas samtidigt som nya satsningar kommer ske på IT-sidan. Ett arbete kommer under året ske kring 
semesterlöneskulden, för att se om man i god tid kan se förändringar på skulden, som skulle innebära förbättrade 
och mer stabila prognoser. 

Verksamhetsområde förskola visar i årsbokslutet ett positivt resultat. Överskottet återfinns inom de centrala de-
larna medan förskolorna genererar ett underskott. Överskottet på central nivå förklaras främst av att befolk-
ningsprognosen, som det budgeterade barnantalet bygger på, har justerats ner samt att kommunen har fler sålda 
platser än det budgeterade. Underskottet på förskolorna förklaras av förstärkning av personal och vikarier som 
har resulterat i en personaltäthetssiffra i nivå med rikets snitt. Underskottet på förskolorna förklaras också av ex-
tra inköp i slutet av året. Dessa inköp är planerade och beviljade eftersom de centrala delarna redan tidigt under 
året visade på ett överskott. Medel har i årsbokslutet reserverats för utbetalning till fristående huvudmän kopplat 
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till enheternas underskott. 

Verksamhetsområde grundskolan visar i årsbokslutet ett negativt resultat som helhet. Skolenheterna visar sam-
mantaget ett överskott. Det fortsatta arbetet för en budget i balans börjar ge positiva ekonomiska effekter för 
skolenheterna, vilket ger goda möjligheter till en budget i balans även år 2022. 

Centrala delarna för grundskolan visar ett underskott. Underskottet mot budget ligger på minskade sålda platser, 
ökade köpta platser, tilläggsbelopp samt högre skolskjutskostnader än budgeterat. I Sverige har vi fritt skolval 
inom grundskolan, vilket medför en rörelse mellan köpta och sålda platser för kommunen. Elevrörelsen kan där-
med vara svår att förutse i relation till budget. Sektorn arbetar för att förfina uppföljningsrutinerna kopplat till 
köpta/sålda platser. 

Sektorn har under de senaste två åren sett över rutinerna för beviljande av tilläggsbelopp. Samtliga enheter har 
möjlighet att två gånger om året söka medel för extraordinära stödinsatser på individnivå. I och med att budget 
för tilläggsbelopp fastställs innan ansökningar inkommit, riskerar budget och utfall skilja sig åt. 

De centrala delarna, köpta/sålda platser samt skolskjuts har för år 2022 fått ökade resurser, för att förbättra möj-
ligheterna för en budget i balans på dessa delar. 

Enheten för flerspråkighet visar i årsbokslutet en budget i balans. Under hösten har ett ökat språkbehov uppstått. 
För år 2022 är förutsättningarna för flerspråkighet goda för en budget i balans. 

Elevhälsa och särskola uppvisar i årsbokslutet ett positivt resultat. Överskottet beror på minskade personalkost-
nader på grund av sjukfrånvaro och vakanser inom Elevhälsan och de två särskolorna. De centrala delarna, där 
bland annat skolskjuts och ledningsfunktion återfinns, visar en budget i balans. 

Verksamhetsområde gymnasiet visar i årsbokslutet ett negativt resultat. Gymnasiets största kostnader ligger på 
köpta platser, vilket är där underskottet ligger. Förklaringen till underskottet på helår beror delvis på ett fel i bud-
getfilen som upptäckts sent. Vidare är det minskade intäkter från Migrationsverket, ökade kostnader för tilläggs-
belopp, ökade kostnader för SIS-placerade elever och fler antal beviljade till ett fjärde år på gymnasiet. Under året 
har det skett avhopp på olika program som medfört till minskade antal köpta platser. Ale gymnasium hamnar för 
året 2021 på en budget i balans. För år 2022 har budgetfelet korrigerats, en ökad budget för SIS-placeringar samt 
tilläggsbelopp givits, vilket förbättrar möjligheterna till en budget i balans år 2022. 

Komvux uppvisar ett positivt resultat till följd av högre intäkter än budgeterat. 

IM-Komvux hamnar för året 2021 på en budget i balans. 

5.1.1 Sammanfattande tabeller 

Resultaträkning 

Utbildning Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget 

Intäkter 296 137 316 609 20 472 

Kostnader -1 180 610 -1 208 007 -27 397 

Netto -884 473 -891 398 -6 925 

 

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse Budget 

3 Intäkter 296 137 316 609 20 472 

4 Material/Bidrag/Köpt vht -207 484 -216 143 -8 659 

5 Personalkostnader -588 844 -598 963 -10 119 

Övriga verksamhetskostnader -384 282 -392 901 -8 619 

Alla Konton -884 473 -891 398 -6 925 
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Nettokostnad per verksamhet 

Utbildning Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget Årsavvikelse 2020 

Besluts/Verksamhetsområde     

Utvecklingsreserv -3 249 0 3 249 938 

Ledning och administration -53 437 -57 144 -3 707 1 581 

Förskola -224 855 -223 122 1 733 11 065 

Grundskola -375 125 -382 014 -6 889 -4 682 

Enheten för flerspråkighet -9 591 -9 636 -45 -274 

Elevhälsa, Särskola -62 171 -61 270 901 -1 409 

Gymnasium -142 330 -145 080 -2 750 -150 

Komvux -11 472 -10 930 542 801 

IM-Komvux -2 242 -2 202 40 0 

Nettokostnader -884472 -891398 -6926 7870 

Investeringar 

Investeringsanalys 

Sektor utbildnings investeringsbudget består av reinvesteringar, investeringar för IM-Komvux, investeringar för 
datorer/IT samt investeringar för nybyggnation. För budgetåret 2021 visar investeringarna för sektorn ett över-
skott. 

En investeringsplan är framtagen av sektorn för nämndens reinvesteringsanslag där det framgår hur dessa medel 
ska nyttjas. Samtliga åtgärder genomfördes inte på grund av prioritering, och kommer genomföras kommande 
budgetår, vilket delvis förklarar överskottet. Vidare avsattes en del av budgeten för reinvesteringar till investe-
ringar för IM-Komvux, vilket förklarar den andra halvan av överskottet. 

Sektorn äskade för en utökad investeringsram gällande investeringar av maskiner rörande det nystartade projektet 
IM-Komvux. Sektorn har gjort de mesta investeringarna, några investeringar kommer ske kommande budgetår 
och tas inom äskad budgetram för sektorn. Budgeten för IM-Komvux har överskridits, men detta har hämtats 
hem genom att sektorn prioriterat om investeringsmedel från reinvesteringar. 

Datorer/IT har ett mindre överskott. Investeringarna satte fart främst till hösten, vilket i slutändan gjorde så att 
hela budgeten inte kunde nyttjas, delvis på grund av leveranser som inte kunde ske i tid. Det som inte hunnits 
investeras i kommer rymmas inom kommande års budget. 

Inventarier för nybyggnad avser Svenstorps samt Nolbäckens förskolor. Budgeten för investeringar för nybygg-
nation visar ett överskott. Båda förskolorna har gjort de nödvändiga investeringar som de haft behov för, vilket 
förklarar överskottet. 

Investeringar, belopp i Tkr Bokslut 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Reinvest skolor/förskolor 3 900 5 000 1 100 

Investeringar IM-Komvux 1 500 1 000 -500 

Datorer/IT 1 286 1 421 135 

Invent ny/omb skola/fskl 3 691 5 500 1 809 

    

    

    

    

    

Totalt: 10 377 12 921 2 544 
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6 Personalanalys 

6.1 Kommunens anställda 

Antalet anställda i sektor utbildning har ökat med 51 personer jämfört med föregående år. Ökningen finns inom 
alla verksamheter, en viss överanställning har varit nödvändig under pandemin. 

I förskolan har nya enheter startat vilket innebär fler möjliga platser och därmed en ökning av personal. Försko-
leverksamheten har anställt fler fasta vikarier och även fler resurser som finansieras genom tilläggsanslag. 

Inom verksamhetsområdet grundskola finns en personalökning på grund av ökat elevantal. Kompetensväxling av 
obehörig till behörig personal innebär fler tillsvidareanställda, samt en utökning av löpare och specialpedagoger. 

Antalet anställda som är tjänstlediga för studier har ökat och finns med i det totala antalet tillsvidareanställda. 

Komvux har anställt ny personal för IM yrkesutbildningar, samt utökat SFI-lärare för att kunna ta emot elever 
från Lilla Edet. Grundsärskolan F-6 har utökat personal för att delta i projekt från SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten) som ska utveckla förskole- och förskoleklassens pedagogik i särskolan. 

6.1.1 Antal anställda 

Antal anställda 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Antal tillsvidareanställda, 1 032,4 979,3 53,1 

-varav kvinnor i % 83,5 % 83,1 % 0,4 

-varav män i % 16,5 % 16,9 % -0,4 

Antal heltidsanställda 1 103,2 1 034,5 68,7 

Antal deltidsanställda 69,9 87,7 -17,8 

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 137,0 140,5 -3,5 

Antal arbetade timmar (timanställda) 85 717 40 918 44 799 

-varav kvinnor 76 617 36 550 40 067 

-varav män 9 100 4 368 4 732 

Årsarbetare    

-månadsavlönade 866 829 37 

-timavlönade 43 21 22 

Totalt    

Beräkning av anställda har förändrats sen årsredovisning 2020. 

• Antalet anställda är beräknade på ett genomsnitt av 12 månader. I tidigare årsredovisningar har antalet 
anställda avsetts de som var anställda 31 december.  

• Antal årsarbetare är nu beräknade på arbetad tid, vilket innebär att frånvaro som semester, sjukfrånvaro, 
VAB och tjänstledighet inte är medräknad. 

6.2 Sjukfrånvaro 

Personalsituationen under dessa extraordinära omständigheter synliggörs inte i den översiktliga tabellen för sjuk-
frånvaron. Att den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år visar inte hela bilden. 

Diagrammet nedan visar sjukskrivningstal månad för månad för hela 2020-2021. Den röda grafen som avser 
korttidssjukskrivning visar tydligt variationen och topparna i samband med pandemin. Även den långa sjukfrån-
varon varierar, men är mer stabil över tid. Sjukfrånvaron i diagrammet för december är inte rättvisande på grund 
av eftersläpning i rapporteringen. 
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid uppdelad per sjukdomslängd och per månad i sektor utbildning 2020-2021, (december 
21 är ej komplett) 
Källa: Ale kommun personalstatistik 

Sjukfrånvaron varierar mellan olika verksamheter och enheter. Förskolan har högst sjukfrånvaro, då personalen 
på förskolan generellt är utsatt för mer smitta. Pandemin har drabbat enheterna olika i perioder och det är, uti-
från restriktioner, inte alltid möjligt att flytta personal mellan enheterna. 

Kartläggning av långtidsfrånvaro samt säkerställande att regelbundna rehab-samtal och uppföljningar sker görs 
kontinuerligt. Samarbetet med HR-specialisterna har ökat och vid behov kopplas även företagshälsovården in. 

Även frånvaro på grund av vård av barn (VAB) har ökat under pandemin. En genomgång av VAB för 2019-2021 
visar att antalet VAB-dagar i sektor utbildning har ökat från cirka 2500 dagar 2019 till över 4000 dagar 2021. Dia-
grammet nedan visar ökningen av VAB-dagar från 2019 till och med 2021. Omräknat till procent utgör VAB-
dagarna cirka 1,5 procent av den totala arbetstiden. 

  

 

Antal VAB-dagar i heltidsmått i sektor utbildning 2019-2021. Beräkningen är ungefärlig. 
Källa: Ale kommun personalsystem 
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Enheterna har i olika perioder haft mycket tung belastning av personalfrånvaro. Att detta pågått under en lång 
tid har haft stora effekter på arbetssituation och mående och kommer förmodligen att påverka sjukskrivningsta-
len under en längre tid framöver. 

6.2.1 Sjukfrånvaro i procent 

Volymtal 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 8,14 % 9,08 % -0,94 

Sjukfrånvaro, kvinnor 9,04 % 9,82 % -0,78 

Sjukfrånvaro, män 4,06 % 5,85 % -1,79 

Ålder - 29 år 7,9 % 8,3 % -0,4 

Ålder 30 - 49 år 8,06 % 8,91 % -0,85 

Ålder 50 - 8,4 % 9,7 % -1,3 

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar 4,30 % 4,91 % -0,61 

Sjukfrånvaro 15-59 dagar 1,01 % 1,31 % -0,30 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 2,83 % 2,85 % -0,02 

6.3 Personalanalys och förslag för framtiden 

Personalen i sektor utbildning har trots pandemin fortsatt bedrivit utbildning och undervisning. Nya arbetssätt 
och ökat samarbete har behövts, och personalen har behövt vara flexibla, kreativa och lösningsfokuserade. 

Enheterna har i olika perioder haft mycket tung belastning av personalfrånvaro. Att detta pågått under en lång 
tid har haft stora effekter på arbetssituation och mående och kommer förmodligen att påverka sjukskrivningsta-
len under en längre tid framöver. Sjukfrånvaron har varierat mellan olika verksamheter och enheter. Förskolan 
har högst sjukfrånvaro, då personalen på förskolan generellt är utsatt för mer smitta. Arbetet med långtidsfrån-
varo har förbättrats, samarbetet med HR-specialisterna har ökat och vid behov kopplas även företagshälsovården 
in. 

Även frånvaro på grund av vård av barn (VAB) har ökat under pandemin. En genomgång av VAB för 2019-2021 
visar att antalet VAB-dagar i sektor utbildning har ökat från cirka 2500 dagar 2019 till över 4000 dagar 2021. 

Antalet anställda i sektor utbildning har ökat med 51 personer jämfört med föregående år. Ökningen finns inom 
alla verksamheter och beror på utökning i förskolan samt viss utökning av verksamhet och därmed personal i 
andra delar. En viss överanställning har också varit nödvändig under pandemin. Antalet anställda som är tjänstle-
diga för studier har ökat och finns med i det totala antalet tillsvidareanställda. 

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för förskola och skola inom överskådlig framtid. Då Ale dessutom 
växer föranleder det omfattande åtgärder.  Ale kommun tog fram en kommunövergripande kompetensförsörj-
ningsplan där sektor utbildning lyfte fram ett specifikt bristyrke i Ale kommun, lärare i fritidshem. 

En plan tillsammans med fackliga parter för arbetet med HÖK 21 har utarbetats under senare delen av året i 
syfte att förbättra områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lön. 
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7 Uppdrag från 2019 

7.1 Uppdrag från 2019 

7.1.1 Fler verksamheter ska drivas med intraprenad som driftsform 

Status 

 Avslutad 



Anteckning Telefonsamtal: Avsägelse ersättarplats kommunfullmäktige Maria Ohlsson (-)
Ärende: KS.2020.93
Tid: den 14 mars kl: 10:18
Skapad av: Afram Shiba

Innehåll:
Maria Ohlsson har i telefonsamtal 2022-03-14 10:09 bekräftat att hon har lämnat Aledemokraterna och 
att hon avsäger sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.



BESLUT

Dnr:

1/1

2022-03-10

201-8133-2022

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
28 februari 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ale
Parti: Ale - demokraterna
Ny ersättare: Maria Ohlsson
Avgången ersättare: Börje Ohlsson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
 
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Ale

Ledamot Ersättare

Sven Nicolaisen 1. Kjell Brattfors
2. Maria Ohlsson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

David Forsberg

Caroline Eiman

Kopia till
Ale Kommun
Ny ersättare
Ale-demokraterna



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-02-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 33 Dnr KS.2020.326

Avsägelse från Börje Ohlsson (-) avseende uppdraget som

ersättare i valberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Börje Ohlsson (-) från uppdraget som ledamot i

valberedningen.

Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ersättare till valberedningen bordläggs.

Sammanfattning

Börje Ohlsson (-) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ersättare i

valberedningen.

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Börje Ohlsson (-) entledigas

från uppdraget och att val av ny ersättare till valberedningen bordläggs.

Beslutsunderlag

Anteckning telefonsamtal, 2022-02-25

Avsägelse från Börje Ohlsson, inkommen 2022-02-24

Beslutsgång

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

kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

Löneavdelningen

Utvecklingsledare Kansli och säkerhet

För kännedom

Börje Ohlsson
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Anteckning Telefonsamtal: Avsägelse ersättarplats kommunfullmäktige Maria Ohlsson (-)
Ärende: KS.2020.93
Tid: den 14 mars kl: 10:18
Skapad av: Afram Shiba

Innehåll:
Maria Ohlsson har i telefonsamtal 2022-03-14 10:09 bekräftat att hon har lämnat Aledemokraterna och 
att hon avsäger sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.



1

Afram Shiba

Från: Börje Ohlsson
Skickat: den 25 februari 2022 08:49
Till: Afram Shiba; Börje Ohlsson
Kopia: Sune Rydén; Claes-Anders Bengtsson
Ämne: Sv: Test

Absolut det har jag. 
Hej 
Jag avsäger mig härmed min insyns plats Kommunstyrelsen från dagens  
datum 28 februari 2022 
Hälsningar 
Börje Ohlsson 
 
Jag avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i  valnämnden från dagens 
datum 28 februari 2022. 
 
Hälsningar 
Börje Ohlsson 
 

Från: Afram Shiba <afram.shiba@ale.se> 
Skickat: den 25 februari 2022 08:14 
Till: Börje Ohlsson <Borje.Ohlsson@ale.se>; Börje Ohlsson <creom11@gmail.com> 
Kopia: Sune Rydén <Sune.Ryden@ale.se>; Claes‐Anders Bengtsson <claes‐anders.bengtsson@ale.se> 
Ämne: Sv: Test  
  
Hej Börje, 
  
Du har även en ersättarplats för AD:s insynsplats i KS och du sitter även som ersättare i valberedningen. 
Avsäger du dig även de platserna? 
  
  
Vänliga hälsningar 
Afram Shiba 
Kommunsekreterare 
  

Från: Börje Ohlsson <Borje.Ohlsson@ale.se>  
Skickat: den 24 februari 2022 17:14 
Till: Afram Shiba <afram.shiba@ale.se> 
Ämne: Sv: Test 
  

Hej 
Har fått din test nu. 
Bekräftar härmed avsägelser av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i 
demokratigruppen,  28 Gruppledare för Aledemokraterna från  dagens datum 28 februari 2022 
Hälsningar 
Börje   Ohlsson 
Fridhemsbacken 4 
446 33 Älvängen 
borje.ohlsson@ale.se 



2

0707 710464 
  

Från: Afram Shiba <afram.shiba@ale.se> 
Skickat: den 24 februari 2022 16:49 
Till: Börje Ohlsson <Borje.Ohlsson@ale.se> 
Ämne: Test  
  
  
  
Vänliga hälsningar 
Afram Shiba 
Vik. Kommunsekreterare  
_______________________ 
  

 
  
Kansli- och säkerhetsavdelningen 
Sektor kommunstyrelsen 
449 80 Alafors 
  
Telefon: 0303-70 35 99 
E-post: afram.shiba@ale.se  
  
Besöksadress: Ale Torg, Nödinge 
www.ale.se 
  
Ale kommun behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss. 
Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur Ale kommun behandlar personuppgifter på 
ale.se/personuppgifter. 
  



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-02-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 34 Dnr KS.2020.130

Avsägelse från Börje Ohlsson (-) avseende uppdraget som

ledamot i demokratiberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Börje Ohlsson (-) från uppdraget som ledamot i

demokratiberedningen.

Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ledamot till demokratiberedningen bordläggs.

Sammanfattning

Börje Ohlsson (-) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ledamot i

demokratiberedningen.

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Börje Ohlsson (-) entledigas

från uppdraget och att val av ny ledamot till demokratiberedningen bordläggs.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Börje Ohlsson (-), inkommen 2022-02-24

Beslutsgång

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

kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

Löneavdelningen

Utvecklingsledare Kansli och säkerhet

För kännedom

Kanslichef

Börje Ohlsson
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1

Afram Shiba

Från: Börje Ohlsson
Skickat: den 24 februari 2022 17:14
Till: Afram Shiba
Ämne: Sv: Test

Hej 
Har fått din test nu. 
Bekräftar härmed avsägelser av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i 
demokratigruppen,  28 Gruppledare för Aledemokraterna från  dagens datum 28 februari 2022 
Hälsningar 
Börje   Ohlsson 
Fridhemsbacken 4 
446 33 Älvängen 
borje.ohlsson@ale.se 
0707 710464 
 

Från: Afram Shiba <afram.shiba@ale.se> 
Skickat: den 24 februari 2022 16:49 
Till: Börje Ohlsson <Borje.Ohlsson@ale.se> 
Ämne: Test  
  
  
  
Vänliga hälsningar 
Afram Shiba 
Vik. Kommunsekreterare  
_______________________ 
  

 
  
Kansli- och säkerhetsavdelningen 
Sektor kommunstyrelsen 
449 80 Alafors 
  
Telefon: 0303-70 35 99 
E-post: afram.shiba@ale.se  
  
Besöksadress: Ale Torg, Nödinge 
www.ale.se 
  
Ale kommun behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss. 
Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur Ale kommun behandlar personuppgifter på 
ale.se/personuppgifter. 
  



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-02-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 35 Dnr KS.2020.427

Avsägelse från Börje Ohlsson (-) avseende uppdraget som

ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Börje Ohlsson (-) från uppdraget som ersättare

för insynsplats i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar att val ny ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen

bordläggs.

Sammanfattning

Börje Ohlsson (-) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ersättare för

insynsplats i kommunstyrelsen.

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Börje Ohlsson (-) entledigas

från uppdraget och att val ny ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen bordläggs.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Börje Ohlsson (-), inkommen 2022-02-24

Beslutsgång

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

kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

Utvecklingsledare Kansli och säkerhet

För kännedom

Kommunstyrelsen

Börje Ohlsson
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1

Afram Shiba

Från: Börje Ohlsson
Skickat: den 25 februari 2022 08:49
Till: Afram Shiba; Börje Ohlsson
Kopia: Sune Rydén; Claes-Anders Bengtsson
Ämne: Sv: Test

Absolut det har jag. 
Hej 
Jag avsäger mig härmed min insyns plats Kommunstyrelsen från dagens  
datum 28 februari 2022 
Hälsningar 
Börje Ohlsson 

Jag avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i  valnämnden från dagens 
datum 28 februari 2022. 

Hälsningar 
Börje Ohlsson 

Från: Afram Shiba <afram.shiba@ale.se> 
Skickat: den 25 februari 2022 08:14 
Till: Börje Ohlsson <Borje.Ohlsson@ale.se>; Börje Ohlsson <creom11@gmail.com> 
Kopia: Sune Rydén <Sune.Ryden@ale.se>; Claes‐Anders Bengtsson <claes‐anders.bengtsson@ale.se> 
Ämne: Sv: Test  

Hej Börje, 

Du har även en ersättarplats för AD:s insynsplats i KS och du sitter även som ersättare i valberedningen. 
Avsäger du dig även de platserna? 

Vänliga hälsningar 
Afram Shiba 
Kommunsekreterare 

Från: Börje Ohlsson <Borje.Ohlsson@ale.se>  
Skickat: den 24 februari 2022 17:14 
Till: Afram Shiba <afram.shiba@ale.se> 
Ämne: Sv: Test 

Hej 
Har fått din test nu. 
Bekräftar härmed avsägelser av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i 
demokratigruppen,  28 Gruppledare för Aledemokraterna från  dagens datum 28 februari 2022 
Hälsningar 
Börje   Ohlsson 
Fridhemsbacken 4 
446 33 Älvängen 
borje.ohlsson@ale.se 
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0707 710464 
  

Från: Afram Shiba <afram.shiba@ale.se> 
Skickat: den 24 februari 2022 16:49 
Till: Börje Ohlsson <Borje.Ohlsson@ale.se> 
Ämne: Test  
  
  
  
Vänliga hälsningar 
Afram Shiba 
Vik. Kommunsekreterare  
_______________________ 
  

 
  
Kansli- och säkerhetsavdelningen 
Sektor kommunstyrelsen 
449 80 Alafors 
  
Telefon: 0303-70 35 99 
E-post: afram.shiba@ale.se  
  
Besöksadress: Ale Torg, Nödinge 
www.ale.se 
  
Ale kommun behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss. 
Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur Ale kommun behandlar personuppgifter på 
ale.se/personuppgifter. 
  



1

Afram Shiba

Från: David Rydén
Skickat: den 21 mars 2022 10:49
Till: Afram Shiba
Kopia: Sune Rydén
Ämne: Avsägelse

Hej Afram! 

Härmed avsäger jag min plats som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Mvh 
David Rydén  



 
 
Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 28 mars 2022 10:22
Till: FN-KOMMUN <kommun@ale.se>
Ämne: Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder
 
 

        Rättsenheten

Meddelande 
 
 
 
Kommunfullmäktige i Ale kommun
Valbarhetshinder
Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också 
uppdraget genast. 
Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill Länsstyrelsen 
härmed uppmärksamma Herrljunga kommun på att vald ersättare i kommunfullmäktige, Hiba 
Abdulqader (S), har valbarhetshinder eftersom hen inte längre är folkbokförd i valområdet.
 
Med vänlig hälsning
 
David
 _______________________________
David Forsberg
Handläggare
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
 
010-224 55 39
david.forsberg@lansstyrelsen.se 
 
Växel 010-224 40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 

mailto:david.forsberg@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fvastragotaland&data=04%7C01%7Ccastorks%40ale.se%7C1acdbe18418e4fa83e9808da1097f5b5%7C4eb1b07d494e40fab5eae09bcb651343%7C0%7C0%7C637840542087807955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=T0B%2FMjRxndki5tvZfiQjoREalpxCFd13KCj831o7pec%3D&reserved=0


Så hanterar vi dina personuppgifter
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Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 28 mars 2022 10:22
Till: FN-KOMMUN <kommun@ale.se>
Ämne: Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder
 
 

        Rättsenheten

Meddelande 
 
 
 
Kommunfullmäktige i Ale kommun
Valbarhetshinder
Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också 
uppdraget genast. 
Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill Länsstyrelsen 
härmed uppmärksamma Herrljunga kommun på att vald ersättare i kommunfullmäktige, Hiba 
Abdulqader (S), har valbarhetshinder eftersom hen inte längre är folkbokförd i valområdet.
 
Med vänlig hälsning
 
David
 _______________________________
David Forsberg
Handläggare
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
 
010-224 55 39
david.forsberg@lansstyrelsen.se 
 
Växel 010-224 40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastragotaland 
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 41 Dnr KS-EKO.2022.66

Årsredovisning Ale kommun 2021

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna

Årsredovisning 2021 för kommunen och dess bolag.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller

underskott ska överföras till nämnderna 2022.

Sammanfattning

Kommunens verksamhet har under 2021 varit fortsatt påverkad av

Coronapandemin ur flera perspektiv. På det stora hela har kommunen kunnat

genomföra sin planerade verksamhet utifrån fullmäktiges uppdrag och budget.

Förutsättningarna för genomförandet har dock varierat och kommunen har

snabbt fått ställa om utifrån smittspridningens utveckling och förändrade

restriktioner och rekommendationer. Detta har inte minst påverkat våra öppna

och utåtriktade verksamheter som kultur- och fritidsverksamheter som fått

använda sin kreativitet för att möta sina målgrupper under förändrade

restriktioner.

Verksamhet har genomförts med distansmöten, digital invånarkontakt och

hemarbete i vissa delar. Den psykiska ohälsan är negativt påverkad vilket är en

oroande trend för Sveriges kommuner. Utmaningar kring den digitala

transformationen fortsätter då det både handlar om införande av nya

verksamhetssystem och att arbeta på nya sätt. Där har kommunen tagit ett kliv

framåt vad gäller kartläggning och analys av kommunens digitala mognad och

arv, ett arbete som kommer bidra till omprioritering och fortsatt utveckling av

kommunens digitalisering. Sjukfrånvaro och frisknärvaro har varierat på ett

annat sätt än under tidigare år. Utvecklingen när det gäller sjukfrånvaron är

bekymmersam för vissa verksamheter och där finns behov av att följa och

analysera förutsättningar för hur arbetet organiseras.

Ale kommun redovisar ett resultat på 125,2 Mkr vilket är 46,2, Mkr bättre än

budgeterade 79,0 Mkr.

Den positiva utvecklingen jämfört med budget beror till största del på ökade

skatteintäkter samt generella statsbidrag som genererar ett överskott om 71,2

Mkr. Vidare inryms ökade kostnader avseende pensionsavsättning till följd av

partiell inlösen av pensionsskuld om 50,2 Mkr som kommunfullmäktige

beslutade om 2021.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Under 2021 har antalet Alebor ökat med 280 (466) personer och invånarantalet

uppgår vid årsskiftet till 32 148 (31 868). Detta motsvarar en

befolkningsökning med 0,88 % (1,48 %).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-09
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Affärsverksamheten 2021

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef
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Kommunstyrelsens ordförande

Vi såg alla fram emot ett annorlunda 2021!

Ett år som skulle ta oss med till det nya bättre normala där vi kunde hämta kraft och energi i att ses, lära känna
nya kollegor och få släppa beredskapen av att varje dag kunna hantera ett allvarligt läge.

Men så blev det inte som du också vet. 2021 var också det ett tufft år för oss som individer och för oss som
organisation. Pandemin påverkade och påverkar oss alla med reserestriktioner, social distansering, hemarbete och
nya sätt att arbeta och organisera undervisning. Vi fick lära oss att ställa om igen och fortsätta vara beredda där
vårt främsta fokus har varit människors liv och hälsa.

Med det som utgångsläge förstår jag att resurser delvis fått prioriteras om, där vissa utvecklingsinsatser fått stå
tillbaka för att människors hälsa och liv har företräde. Kompetensutveckling har delvis fått skjutas fram eller
genomföras digitalt och en accelererande psykisk ohälsa där många upplever sig ensamma utmanar oss.

När jag skriver detta, gör jag det med stor respekt för dig som har arbetat i kommunens alla verksamheter i det
som blev det annorlunda normala 2021. Du har skapat stort värde och vi har kunnat sätta vår tilltro till att du och
dina kollegor ska hålla kommunen i gång, uppe, och med allt fokus på de som behöver oss mest!

Den delen av 2021, hade jag inte velat vara utan. Det är en av de sakerna som gör mig både trygg och stolt.
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Kommunchefens sammanfattning

Kommunens verksamhet har under 2021 varit fortsatt påverkad av Coronapandemin ur flera perspektiv.
Sjukfrånvaro och frisknärvaro har varierat på ett annat sätt än under tidigare år. Utvecklingen när det gäller
sjukfrånvaron är bekymmersam för vissa verksamheter och där finns behov av att följa och analysera
förutsättningar för hur arbetet organiseras.

På det stora hela har kommunen kunnat genomföra sin planerade verksamhet utifrån fullmäktiges uppdrag och
budget. Förutsättningarna för genomförandet har dock varierat och kommunen har snabbt fått ställa om utifrån
smittspridningens utveckling och förändrade restriktioner och rekommendationer. Detta har inte minst påverkat
våra öppna och utåtriktade verksamheter som kultur- och fritidsverksamheter som fått använda sin kreativitet för
att möta sina målgrupper under förändrade restriktioner.

Verksamhet har genomförts med distansmöten, digital invånarkontakt och hemarbete i vissa delar. Den psykiska
ohälsan är negativt påverkad vilket är en oroande trend för Sveriges kommuner. Utmaningar kring den digitala
transformationen fortsätter då det både handlar om införande av nya verksamhetssystem och att arbeta på nya
sätt. Där har kommunen tagit ett kliv framåt vad gäller kartläggning och analys av kommunens digitala mognad
och arv, ett arbete som kommer bidra till omprioritering och fortsatt utveckling av kommunens digitalisering.

Det ekonomiska utfallet innebär ett överskott motsvarande 125,2 Mkr.
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Ales vision

Vision 2025

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

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den
gemensamma livsmiljön.

I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva.

Vårt uppdrag

Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla
människors vardag. 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!

Vår värdegrund

Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.

Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.

Lust - Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje.
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Ale kommuns organisation

Valresultat, mandatfördelning

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter

Mikael Berglund, ordförande (M)

Monica Samuelsson, 1:e vice ordförande (S)

Sune Rydén, 2:e vice ordförande (KD)

Lena Orstadius (S)

Christina Oscarsson (S)

Dennis Ljunggren (S)

Dan Björk (M)

Henrik Fogelklou (M)

Stefan Ekwing (L)

Renée Palmnäs (FiA)

Sven Engdahl (V)

Robert Jansson (SD)

Alexis Tranmarker (SD)

Mandatfördelning i kommunfullmäktige efter valet 2018

Socialdemokraterna 13

Moderaterna 11

Sverigedemokraterna 8

Vänsterpartiet 4

Centerpartiet 3

Framtid i Ale 3

Liberalerna 2

Kristdemokraterna 2

Miljöpartiet 2

Aledemokraterna 1

Summa 49
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Befolkning i Ale 31 december

Folkmängd

Ort 2018 2019 2020 2021

Totalt 30 926 31 402 31 868 32 148

Surte 3 167 3 245 3 297 3 249

Bohus 3 272 3 332 3 315 3 371

Nödinge 6 106 6 093 6 081 6 057

Nol 3 551 3 508 3 516 3 609

Alafors 2 127 2 157 2 168 2 189

Starrkärr, Kilanda, Ryd 1 927 1 935 1 971 1 937

Älvängen 5 715 6 005 6 250 6 433

Skepplanda 3 269 3 270 3 349 3 363

Hålanda 1 027 1 065 1 087 1 068

Alvhem 741 766 803 833

Övriga 24 26 31 39

Folkmängd fördelning

  Hela riket
Västra

Götalands län

Pendlingskommun

nära storstad *
Ale

Folkmängd 10 452 326 1 744 859 1 971 591 32 148

Därav andel (%)

- Kvinnor 49,7 49,6 49,7 49,0

- Män 50,3 50,4 50,3 51,0

- 0-17 år 21,0 20,9 23,5 24,6

- 18-64 år 58,7 59,3 59,2 58,0

- 65- år 20,3 19,8 17,3 17,4

- Gifta 32,2 32,5 34,6 35,3

- Skilda 9,9 9,8 9,6 8,6

- Med utländsk bakgrund 26,3 26,5 29,5 25,1

- Utrikes födda 20,0 19,9 22,0 17,6

- Utländska medborgare 8,4 8,1 9,5 6,1

Medelålder 41,6 41,3 40,0 39,4

* Pendlingskommun nära storstad (43 st.). Kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen

pendlar till arbete i storstad eller storstadsnära kommun.

Folkmängd åldersgrupper

Ålder vid årets slut 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Folkmängd totalt 29 549 30 223 30 926 31 402 31 868 32 148

0 år 339 380 406 366 386 421

1-5 år 1 934 1 990 2 081 2 182 2 158 2 179

6-9 år 1 596 1 736 1 761 1 796 1 817 1 824

10-12 år 1 188 1 210 1 233 1 261 1 344 1 403

13-15 år 1 075 1 150 1 161 1 246 1 263 1 273

16-18 år 1 085 1 075 1 112 1 100 1 188 1 194

19-29 år 3 915 3 909 3 999 3 978 3 827 3 726

30-39 år 3 623 3 871 4 041 4 202 4 424 4 564

40-64 år 9 495 9 558 9 685 9 776 9 962 9 982

65-74 år 3 220 3 157 3 083 2 983 2 813 2 762

75-84 år 1 582 1 701 1 845 1 971 2 124 2 216

85- år 497 486 519 541 562 604
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Karta Ale kommun

Vart gick skattepengarna 2021?
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Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild av Ale kommuns verksamhet det gångna året. I
detta avsnitt lämnas information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med
Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och rekommendation 15 från Rådet för
kommunal redovisning. Siffror inom parentes avser förhållanden i föregående års bokslut om inget annat anges.

Sammandrag fem år, kommunen

  2017 2018 2019 2020 2021

Allmänt

Folkmängd 31/12 30 223 30 926 31 402 31 868 32 148

Skattesats, kr 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87

Ekonomiskt resultat

Årets resultat, Mkr 39,0 40,1 95,0 125,6 125,2

Nettokostnadsandel 97,6 % 97,7 % 94,9 % 93,5 % 93,9 %

Nettoinvesteringar, Mkr 124,0 181,7 294,0 273,2 233,4

Tillgångar och skulder

Anläggningstillgångar, Mkr 1 454,7 1 537,5 1 724,2 1 894,8 2 011,3

Långfristiga låneskulder, Mkr 310,0 310,0 360,0 345,0 395,0

Lån som andel av anläggningstillgångar 21 % 20 % 21 % 18 % 20 %

Eget kapital, Mkr 886,2 926,3 1 021,3 1 162,3 1 287,5

Soliditet 50,1 % 50,4 % 50,8 % 53,7 % 53,0 %

Borgensåtagande, Mkr 437,3 393,1 417,7 609,8 822,4

Pensionsskuld, Mkr * 107,3 142,9 158,2 178,8 205,3

Ansvarsförbindelse, pensioner, Mkr 557,3 552,2 533,2 522,5 467,7

Per invånare

Anläggningstillgångar, kr 48 132 49 715 54 907 59 458 62 563

Långfristiga låneskulder, kr 10 257 10 024 11 464 10 826 12 287

Borgensåtaganden, kr 14 469 12 711 13 302 19 135 25 582

Pensionsskuld inkl ansvarsförbindelse, kr 21 990 22 476 22 018 22 006 20 935

* Från och med år 1998 redovisas pensionsskulden enligt "blandmodellen" och från och med år 2000 redovisas den del, som den
anställde själv ska placera, som kortfristig skuld.

Översikt över verksamhetens utveckling

Ale kommun redovisar ett resultat på 125,2 Mkr (125,6 Mkr) vilket är 46,2, Mkr bättre än budgeterade 79,0 Mkr.

Den positiva utvecklingen jämfört med budget beror till största del på ökade skatteintäkter samt generella
statsbidrag som genererar ett överskott om 71,2 Mkr. Vidare inryms ökade kostnader avseende
pensionsavsättning till följd av att nya riktlinjer aktualiserats för livslängdsantagande om 11,1 Mkr samt partiell
inlösen av pensionsskuld om 50,2 Mkr som kommunfullmäktige beslutade om 2021-11-15.

Kommunens investeringar uppgick till 233,4 Mkr (273,2 Mkr), vilket är ca 50 % av budgetomslutningen som
uppgick till 463,7 Mkr. Det lägre utfallet jämfört med budget beror på eftersläpningseffekter, vilket är normalt
tillsammans med att budgeten haft en högre ambitionsnivå än vad som varit möjlig att genomföra. Mest
omfattande investeringar 2021 utgjordes av ny- och ombyggnad av skolor och förskolor på 70,2 Mkr, VA-
sanering och investering på 22,1 Mkr, inom LSS 42,9 Mkr samt IT-investeringar på 11,8 Mkr.

Kommunkoncernen redovisade ett resultat på 141,7 Mkr (150,7 Mkr), vilket är en minskning med -9,0 Mkr,
varav kommunen står för -7,6 Mkr. Resultatet för Bohus räddningstjänstförbund har minskat med - 0,7 Mkr (Ale
kommuns andel), från 2,4 Mkr till 1,7 Mkr. AB Alebyggens resultat har minskad med - 1,9 Mkr, från 23,8 Mkr till
21,9 Mkr efter skatt. Alebyggens dotterbolag Skå-Dal 31:3 AB:s har ökat resultatet med 0,3 Mkr, från - 0,3 Mkr
till 0,0 Mkr. Resultatet för En väg efter rätt tanke AB har ökat med 0,9 Mkr från - 0,8 Mkr till + 0,1 Mkr då
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kostnader för rivning 2020 var av engångskaraktär.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Befolkningsutveckling
Ale kommun har under ett flertal år haft en god befolkningstillväxt, vilket samtidigt ställt krav på ekonomin
främst i form av investeringsbehov i förskolor, skolor och infrastruktur.

Under 2021 har antalet Alebor ökat med 280 (466) personer och invånarantalet uppgår vid årsskiftet till 32 148
(31 868). Detta motsvarar en befolkningsökning med 0,88 % (1,48 %). Under 2021 föddes det 398 barn och 257
personer avled, vilket innebär ett positivt födelseöverskott på 141 (129) personer. Det flyttade in 2 138 (2 282)
personer och flyttade ut 2 013 (1 955) personer, vilket innebär ett positivt flyttningsnetto på 125 (327) personer.
Härtill kommer en utjämning på +14 personer. Samtliga GR-kommuner (Göteborgsregionen) ökade sin
befolkning under 2021 med undantag av Öckerö. Ale kommuns befolkningsökning motsvarar median av GR
procentuellt sett.

Arbetsmarknad
Näringslivet i Ale består av cirka 1 400 aktiva företag inom tillverknings-, handels- och tjänstesektorn. Ale
kommun är den största arbetsgivaren med strax under 2 300 tillsvidareanställda. Kommunen har ett centralt läge
i göteborgsregionen med goda pendlingsmöjligheter vilket främjar arbetsmarknaden. Arbetslösheten steg förra
året men har minskat och ligger nu lågt i förhållande till angränsande kommuner.

Bostadsmarknad
Efterfrågan på bostäder i kommunen är hög. Efterfrågan har ökat sedan utbyggnad av infrastruktur
färdigställdes. Bostadspriserna har ökat under året med +2 %.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Betydande investeringar i bland annat verksamhetslokaler och infrastruktur ska genomföras. Om kommunen
som ett resultat av detta ökar låneskulden i alltför stor utsträckning, kan det vid en kommande högkonjunktur
med höjda räntor och ökade kostnader för pensionsutbetalningar, ge ekonomiska svårigheter. Den expansion
som kommunen fortsatt planerar för ställer krav på kommunens omställningsförmåga. Kommuninvånarnas
behov av kommunala tjänster måste tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt så att den kommunala ekonomin inte
äventyras. Samtidigt måste medel reserveras för investeringar och stigande pensionskostnader. Det är ytterst
viktigt att konsolidera ekonomin för att ha en långsiktig uthållighet. Det är också av vikt att kommunen klarar av
att färdigställa detaljplaner och bygglov då det är en förutsättning för fortsatt expansion och byggnation.

Pensionsförpliktelser
Ale kommun har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 736,0 Mkr (728,3 Mkr). Pensionsförpliktelsen
redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan
redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 467,7 Mkr
(522,2 Mkr). Kommunen följer rekommendation 10 från Rådet för kommunal redovisning (RKR) gällande
värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Ytterligare upplysningar om förpliktelsen
finns i not 17.

I tidigare bokslut har 30,0 Mkr (år 2006), 22,9 Mkr (år 2007), 25,0 Mkr (år 2008), 10,0 Mkr (år 2009), 10,0 Mkr (år
2010) och 10,0 Mkr (år 2011) reserverats i det egna kapitalet för framtida pensionskostnader. Sammantaget har således
107,9 Mkr reserverats. Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar avseende pensionsmedel utan använder istället avsatta
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medel för att minska/hålla nere den externa låneskulden.

Händelser av väsentlig betydelse

Av 11 kap. 3 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana händelser
av väsentlig betydelse för den kommunala koncernen och kommunen som har inträffat under räkenskapsåret
eller efter dess slut.

Ale kommun och Covid-19
Covid-19-pandemin har som för övriga samhället påverkat Ale kommun väsentligt. Den har inneburit att
verksamheter har fått pausa aktiviteter helt eller till delar. Efterfrågan på vissa tjänster har minskat bland annat
inom hemtjänst samt färdtjänst. Samtidigt har vissa verksamheter upplevt stort bortfall av personal på grund av
sjukdom eller familjekarantän. Kommunen har fått tänka nytt och vara kreativa för att hitta lösningar så att
konsekvenserna för de som verkar och bor i kommunen blir så lindriga som situationen gett möjlighet till. Det
har exempelvis skett genom nya tjänster inom biblioteksverksamheten eller hur kommunen kunnat bibehålla den
demokratiska verksamheten genom förändrat sätt att genomföra diverse politiska möten. Distansundervisning i
skolan har varit ett återkommande inslag. En lyckad vaccinationsinsats genomfördes av den kommunala hälso-
och sjukvården i början av året vilket har varit en framgångsfaktor för att hålla nere smittspridningen inom
socialtjänstens verksamheter. Pandemin har trots alla svårigheter den medfört för kommunen, visat att
kommunen tillsammans med invånare, näringsliv och föreningsliv kan leverera.

Ekonomiskt har Covid-19-pandemin medfört lägre kostnader inom vissa verksamheter och ersättningen för
sjuklönekostnader har bidragit till att förbättra resultatet då ersättning vid frånvaro ej behövts ersättas fullt ut.
Statlig ersättningen för sjuklönekostnader p.g.a. Covid-19 har för året utgått med ca 14,8 Mkr (18,5 Mkr).

Efter räkenskapsåret slut har mycket hänt avseende Covid-19. I början av 2022 gick smitto antalen upp till följd
av den nya mer smittsamma omikronvarianten. Samtidigt har påverkan av smittspridningen avtagit på grund av
hög vaccinationsgrad. Det finns fortsatt risk för att nya varianter av sjukdomen uppkommer men det bedöms
som sannolikt att vaccination fortsatt skyddar i hög utsträckning mot allvarlig sjukdom och död. Restriktioner
och åtgärder upphörde i stor utsträckning från den 9 februari. Återgång i arbete har kunnat ske successivt till
gemensamma arbetsplatser för de som tidigare arbetat på distans. Regeringen föreslår att covid-19 inte längre ska
klassificeras som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom utan en anmälningspliktig sjukdom.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022. Troligt är att Covid-19-pandemin fortsatt kommer ha viss
påverkan under 2022.

Förändrade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
Ansvarsförbindelse såväl som pensionsavsättning har ökat i kommunen och Sverige i stort till följd av nya
riktlinjer för beräkning av pensionsskulden som kom i april. I de nya riktlinjerna har livslängdsantagande
aktualiserats. Årets ansvarsförbindelse ökade till följd med 2,7 % vilket motsvarar 13,3 Mkr inkl. löneskatt.
Pensionsavsättningen ökade med 6,2 % motsvarande 11,1 Mkr inkl. löneskatt. Ansvarsförbindelsen påverkar
balansen enligt fullfondsmodellen där soliditeten minskar (med ca 0,2 procentenheter) till följd av de nya
riktlinjerna. För kommunerna ökade ansvarsförbindelsen i snitt med 3,1 % samt avsättningen med 5,4 %.

Inlösen av pensionsskuld
Till följd av årets goda resultat tog kommunfullmäktige under hösten beslut om att partiellt lösa in
pensionsskulden. Inlösen uppgick till 50,2 Mkr inklusive löneskatt och ger kännbar årlig minskning av
pensionsutbetalningar från 2023, vilket stärker de ekonomiska förutsättningarna framåt. Minskning av
utbetalningar avseende intjänad pensionsrätt kommer under de närmaste åren uppgå till ca 2 Mkr per år.

Skredsäkring i Älvängen
Ale kommun har i över tio års tid varit delaktig och drivande i arbetet med att åtgärda den stora
skredproblematik som finns i Älvängens västra industriområde. Ett stort problem har varit finansiering av
åtgärder men under 2020 beslutade regeringen att skredsäkring i Göta älv kunde finansieras till 100 % med
statliga bidrag.

Exploateringsverksamheten
Det bokförda värdet för exploateringar har ökat från 26,7 Mkr till 34,4 Mkr. Den största posten är Osbackens
verksamhetsområde som har ökat med 5,9 Mkr. Totalt har exploateringsverksamheten under året genererat
inkomster på 11,8 Mkr och utgifter på 13,5 Mkr. 6,0 Mkr har resultatförts som vinst, inget som förlust.
Kärrvägen (+1,1 Mkr), Folketshusvägen Nol (+0,6 Mkr), Älvängen Svenstorp 1:16 (+0,6 Mkr) samt Utby
2:206, 2:4, Vallmovägen (+3,6 Mkr) utgör årets avslutade och vinstavräknade exploateringsprojekt.
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Gatukostnadsersättningar för 2021 uppgår till 4,0 Mkr och härrörs från Kronogården 3,5 Mkr samt Osbackens
verksamhetsområde 0,5 Mkr.

Organisationsförändring i kommunen
Claes-Anders Bengtsson har tagit över ordförandeposten i kommunfullmäktige efter Jan Skog. Mattias Mossberg
är ny sektorchef för sektor samhällsbyggnad och Ken Gunnesson har återgått till sin ordinarie tjänst som
ekonomichef. Anna Reinhardt lämnar Ale kommun som sektorchef för kultur och fritid och Åsa Turesson tar
över som interimschef. Rickard Tassini, sektorchef för internservice, pensionerades vid årsskiftet. Linda
Widmark, som tidigare arbetat som verksamhetschef för verksamhetsstöd inom sektorn, blir tillförordnad
sektorchef.

I mars 2021 bytte omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden namn till socialnämnden. Det nya namnet på nämnden
beskriver bättre myndighetens roll och verksamhetsområde. Dessutom benämner de flesta kommunerna
motsvarande nämnd på samma sätt. Även sektorn har bytt namn och heter nu sektor socialtjänst.

Införande av nytt ekonomisystem
Kommunens nuvarande ekonomisystem Visma byts till årsskiftet ut mot ett mer användarvänligt och modernt
system, Unit4 ERP. Arbete med införande av nytt system har pågått under året och intensifierats under hösten.
Systemet började användas skarpt efter årsskiftet 2022, vilket innebär att i en övergångsperiod körs dubbla
system. Årsbokslutet för 2021 genomförs i Visma samtidigt som 2022 hanteras i Unit4 ERP. Införandet av nytt
ekonomisystem har inneburit ett merarbete för kommunens ekonomifunktion men förväntas på sikt kunna bidra
till effektivare arbetssätt.

Alebyggen
Efter några år av detaljplanearbete är flera av bolagets nyproduktionsprojekt nu under genomförandefas.
Parallellt bereds flera projekt för att kunna vara klara för byggstart kommande år. Under 2021 har 85 nya
lägenheter färdigställts samtidigt som 138 lägenheter är i produktion.

Folketshus- och Mossvägen i Nol, etapp 1, kommande Folketshusvägen 14 a och b, innehållande 58 lägenheter
färdigställdes och inflyttning skedde under våren. Nybyggnation av etapp 2, innehållande två nya hus likt etapp 1,
har därefter inletts. Färdigställande sker under våren 2022.

27 av de 78 lägenheterna längs Änggatan i Älvängen färdigställdes och inflyttning skedde i slutet av året. De
färdigställda lägenheterna avser trygghetsboede, vilket möjliggörs med beviljat statligt stöd. Resterande lägenheter
färdigställs under våren 2022.

Bohus räddningstjänstförbund
2021 har präglats av Covid-19-pandemin. Förbundets riktlinje är att minska smittspridningen i samhället och
bland medarbetare inom förbundet samt att upprätthålla den operativa förmågan. För att uppnå detta har
arbetsuppgifter omprioriterats och interna beslut fattats för att minimera negativa effekter. Dialog har förts med
Länsstyrelsen, regionala myndigheter och organisationer samt med medlemskommunerna. Förbundets presidium
har kontinuerligt fått information och har även varit delaktiga i interna verksamhetsbeslut. På grund av pandemin
har vissa verksamhetsmål inte kunnat uppnås.

Riksdagen beslutade i oktober 2020 om en revidering av "Lag om Skydd mot olyckor". Förbundet har under året
förberett sig för att kunna uppfylla lagstiftningens nya krav. Än så länge finns inga föreskrifter eller handböcker
publicerade, vilket gjort att förbundet fått arbeta med egen tolkning av lagen som varit komplicerat.

Ryssland invaderar Ukraina
Den 24 februari 2022 invaderar Ryssland Ukraina. Invasionen hotar internationell fred och säkerhet och är ett
brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. EU med flera beslutar om ekonomiska
sanktioner. Sveriges energiförsörjning är i låg grad direkt beroende av ryska energileveranser men energipriser
kan komma att påverkas ytterligare. Vidare kan behovet av flyktingmottagande komma att öka.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Mellan politik och förvaltning finns en arbetsuppdelning som innebär att politiken står för beslutsfattandet av
framför allt övergripande och principiella frågeställningar. Förvaltning och chefer ska stå för verkställighet och
operativt genomförande.
Det finns många styrmodeller som fungerar för en kommun. Ale kommun arbetade tidigare med så kallad
balanserad styrning men efter beslut i kommunfullmäktige övergick man 2020 till tillitsbaserad styrning.
Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och
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brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga
tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.
Det kan även beskrivas som:

 Större fokus på medborgare – innebär att styrningen ska fokusera på att säkerställa kvaliteten i leverans
till medborgare i verksamhetens uppdrag.

 Öka medarbetarens frihet och eget ansvar – styrmodellen ska skapa möjlighet för medarbetare att tänka
nytt och ta ansvar för att fatta egna beslut för förbättring.

 Förbättra systemsyn för samverkan – modellen ska öka den sammanhållna styrningen i organisationen
genom att titta på helhetsperspektivet för de professioner som behöver samarbeta i tjänsteleverans till
kund.

Verksamhetsplanen 2021 som antagits av kommunfullmäktige i juni 2020 är tänkt att vara ett styrdokument som
aktivt följs upp genom verksamhetsdialog och en tydlig riktning mot en ökad tillit i organisationen. För att nå ett
nytt sätt att styra och leda behöver kommunen och skapa förutsättningar att pröva nya arbetsformer. I
verksamhetsdialoger tydliggörs prioriteringar, förmågor samt lärande och engagemang tas tillvara på i hela
organisationen. Fokus ska läggas på dialog istället för en mängd skrivna rapporter. Ales vision 2025 samt Agenda
2030 ingår som centrala delar i verksamhetsplan 2021.

Buffert/Utvecklingsreserv
En budget beskriver den verksamhet som i förväg planeras utifrån ett antal antaganden. Det är sällan dessa
antaganden till fullo slår in. Det är därför viktig att i budgeten avsätta utrymme för att kunna hantera avvikelser.
Varje sektor ska avsätta minst en procent av den samlade budgeten till en reserv (buffert). Reserven ska placeras
på ett sådant sätt att uppkomna kostnader kan hanteras utan att planerad verksamhet behöver förändras. Om
verksamheten inte behöver använda bufferten ska den i stället planeras så att den kan genomföras under året
som en kostnad av engångskaraktär och därmed inte långsiktigt kostnads-drivande (utvecklingsreserv).
Målsättningen är att beloppet vid årets slut ska vara använt.

Uppföljning
Verksamhetsplan och budget följs upp i delårsbokslut per 31 mars och 31 augusti samt i den årliga
verksamhetsberättelsen per 31 december. Rapporterna innehåller uppföljning av kommunens strategiska
målsättningar och nämnders och bolags mål och resultat, framgångsfaktorer, uppdrag, ekonomi och
investeringar. Avvikelser mot budget och avvikelser i måluppfyllelsen analyseras och åtgärder till förbättringar
presenteras. Budgetuppföljningar med årsprognoser görs även per sista februari och maj. Övriga månader sker en
avstämning mot periodutfall och periodbudget för att se att aktuell prognos fortsatt håller eller om åtgärder är
nödvändiga.
Under 2021 har dialoger fortsatt mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier samt på
tjänstepersonssidan mellan sektorledningar och delar av förvaltningsledningen. Dialog mellan kommunstyrelsen
och nämnderna ägde rum under hösten där respektive nämnds arbetsutskott träffade kommunstyrelsens
arbetsutskott. Det senare är också ett led i den uppsynsplikt som kommunstyrelsen har gentemot nämnderna.
Servicenämndens arbetsutskott träffar även respektive nämnds arbetsutskott för så kallad "kunddialog" en gång
per år. Dialogmöten mellan sektorledning och delar av förvaltningsledning sker i anslutning till delårsboksluten
och årsbokslutet, totalt tre gånger per år. Dialogkedjan blir således följande: inom respektive nämnd/sektor har
verksamhetschefer dialog med enheter och sammanfattar till sektorchef. Detta möjliggör minskad skriftlig
rapportering till förmån för handling. Sektorchef har dialog med verksamhetschefer och sammanfattar till
nämnd. Nämndernas presidier har dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämndernas sammanfattande
bedömning utifrån indikatorer/mått och dialoger går till delårsbokslut och årsredovisning för kom-
munfullmäktige. Tvärsektoriella team bestående av tjänstepersoner och som leds av målsättningsansvarig kopplas
till varje strategisk målsättning för att säkerställa det horisontella samarbetet och vara en motor i arbetet med
målen. I teamen kan även externa parter bjudas in.

Budgetprocess
Budgetprocessen för år 2021 följde tidsplanen. Arbetet påbörjades i mars 2020 med digital budgetdag där
politiker samt förvaltningsledning var inbjudna. Under mars och april sammanställdes och presenterades de
ekonomiska förutsättningarna samt skatteprognosen för politiken. Under våren framskred arbetet med
verksamhetsplan och budget genom löpande dialog mellan tjänstemän och de politiska konstellationerna. På
kommunfullmäktige i juni 2020 fastställdes verksamhetsplan och budget. I samband med detta fastställdes också
skattesatsen. Nämnderna tog som brukligt respektive nämnds detaljbudget under hösten.

Ekonomistyrningsprinciper
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En god ekonomisk hushållning innebär att de mål och riktlinjer som fastlagts för främst ekonomi men även
verksamhet stäms av, följs upp och utvärderas kontinuerligt. Det ska finnas ett klart samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att göra ansvar och befogenheter tydliga samt att få en
smidig administrativ hantering har nedanstående regler för styrning av nämnder utarbetats. Nedanstående regler
gäller 2021.

 Verksamhetsplanen anger kommunfullmäktiges inriktning, mål, resursfördelning samt
investeringsbudget och är det övergripande styrdokumentet riktat till nämnderna. Kommunfullmäktige
uppdrar åt nämnd att genomföra den verksamhet som verksamhetsplanen anger inom ramen för de
riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Nämnderna
ansvarar för att beslutade mål uppnås inom ramen för anvisade kommunbidrag och övriga resurser. De
totala tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse. Kommunens ekonomi sätter gränsen
och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och
myndighetskrav prioriteras.

 Om medelstilldelningen visar sig otillräcklig i förhållande till målen ska nämnden i första hand undersöka
förutsättningarna att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och i andra
hand hos kommunstyrelsen aktualisera behovet av att ompröva målen för verksamheterna.

 Nämnd kan öka eller minska sin budgetomslutning så länge nettoramen hålls. Tilläggsanslag under
löpande verksamhetsår prövas endast undantagsvis.

 Justeringar av teknisk karaktär inom angiven totalram kan beslutas av kommunstyrelsen. Vid större
förändringar kan detta ske under pågående verksamhetsår.

 Nämnderna ska upprätta nämndplaner där verksamhetsplanens inriktning, mål etc. fördjupas. Sektor
kommunstyrelsen tar fram anvisningar för nämndplanerna.

 Sektorcheferna ansvarar för att de verksamhetsplaner och andra dokument som krävs för att styra och
leda den operativa verksamheten i riktning mot uppställda mål upprättas och kommuniceras.

 Varje nämnd ska årligen besluta om plan för intern kontroll. Uppföljning av internkontrollplanerna ska
bifogas budgetuppföljningarna till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan därutöver besluta om särskilda internkontroller av viss
verksamhet under löpande verksamhetsår.

 Om nämndernas över- eller underskott ska tas med till kommande år kan prövas och beslutas av
kommunfullmäktige varvid hänsyn tas till om målen är uppfyllda.

Utöver ovan nämnda styrningsprinciper används i kommunen även olika policydokument och riktlinjer. Till
exempel:
• Finanspolicy
• Upphandlingspolicy och upphandlingsbestämmelser
• Personalpolicy
• Mötes- och resepolicy
• Riktlinjer om förtroende skapande verksamhet (mutor och jäv)
• Policy för digitalisering i Ale
• Kommunikationspolicy
• Delegeringsordningar

Kommunkoncernen
De i kommunkoncernen ingående bolagen och förbund styrs av ägardirektiv som beslutas av
kommunfullmäktige. Det gäller framför allt bostadsbolaget AB Alebyggen och Bohus räddningstjänstförbund
som är de två instanser som har substantiell betydelse för kommunkoncernen. Under 2021 har ny bolagsordning
samt ägardirektiv avseende Alebyggen AB beslutats av Kommunfullmäktige.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Balanskravet är ett minimikrav men kravet i kommunallagen på god ekonomisk hushållning sträcker sig längre.
Det är inte bara det ekonomiska resultatet i resultaträkningen som ska uppfyllas, värdet på kommunens tillgångar
ska även bevaras. Det kan till exempel ske genom att resursinsatser i förhållande till utförda prestationer mäts
och kvalitén på verksamheten värderas.

Ale kommun som helhet lägger stor vikt vid en god ekonomisk hushållning. Kommunens snabba tillväxttakt de
kommande åren kommer dock att utmana nu gällande finansiella mål.
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Helhetsbedömningen för helår 2021 är att kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning då samtliga av de
finansiella målen kommer uppfyllas med god marginal, förutom ett av målen. Detta tillsammans med att flertalet
av de verksamhetsknutna målen förväntas nå upp till uppsatta målvärden eller visar en positiv utveckling
gentemot föregående år. Kommunens snabba tillväxttakt de kommande åren kommer dock att utmana målet för
självfinansieringsgrad av investeringar enligt nedan.

Finansiella mål:
Från 2020 års budget har kommunen antagit nya finansiella mål som en del i God ekonomisk hushållning.

 Nettokostnadsandelen ska vara högst 96 % över tid och årsbokslutet visar ett resultat motsvarande
nettokostnadsandel på 93,9 % för helåret och bidrar väl till det långsiktiga målet på max 96 %.

 Nämnderna ska ha en ekonomi som klarar förändring. Detta uttrycks som att minst en procent av
nämndramen ska ligga som ”buffert/reserv” alternativt en procent av omsättningen, för de
verksamheter som inte är skattefinansierad eller internt debiterar ut sina kostnader. Det utifrån att det är
viktigt att varje nämnd budgeterar med en reserv, dvs. inte tar hela sin budgetram i anspråk, då det med
största sannolikhet kommer att inträffa oförutsedda händelser under året. Målsättningen handlar inte om
att generera ett överskott på helår från respektive nämnd utan att samtliga nämnder ska klara sig inom
tilldelad ram inklusive buffert/reserv. 2021 klarade alla nämnder utom utbildningsnämnden att hålla sig
inom beslutade ekonomiska ramar. Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden gör
mindre underskott vilket är ett resultat av ett aktivt avsteg där beslut tagits om att få överskrida budget
då kommunens totala resultat för helåret tillåter detta.

 Självfinansieringsgraden av investeringar ska i genomsnitt under en rullande åttaårsperiod med 2018
som startår 2021 uppgå till minst 70 %. I årsbokslut 2021 uppgår självfinansieringsgraden av
investeringar till 104,7 % och för perioden 2018-2021 till 82,5 % vilket visar att kommunen har en solid
och god ekonomi i nuläget. För att kunna analysera utfallet enligt målets definition där
självfinansieringsgrader ska följas i genomsnitt under en åttaårsperiod med i detta fall 2018 som startår
behöver även prognostiserade investeringar, avskrivningar och resultat för 2022 till och med 2025 tas
med i beräkningen. Under perioden 2022-2025 beräknas investeringar inom den skattefinansierade
verksamheten uppgå till nästan 2,2 miljarder vilket drar ner självfinansieringsgraden och den
prognostiseras då hamna på 57,8 % för perioden 2018-2025. Självfinansieringsgraden för perioden 2018-
2021 för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 91,2 % vilket med god marginal hamnar inom
det finansiella målet. Självfinansieringsgraden för den skattefinansierade verksamheten för perioden
2018-2025 beräknas hamna på 66,2 % det vill säga något under målvärdet. Det innebär att kommunen
inte når upp till det uppsatta finansiella målet utifrån hur det är definierat. De slutsatser man kan göra
utifrån ovan nämnda nyckeltal är att kommunen med den höga investeringsnivå som ligger i planerna
kommande år inte kommer kunna finansiera dessa med den andel egna medel som är önskvärt. För att
nå målet behöver överskotten respektive år vara omkring 8 % eller ca 180 Mkr istället för nuvarande 4 %
vilket inte kan anses rimligt. Den höga investeringsnivån är ett resultat av att Ale kommun
befolkningsmässigt växer kraftigt och behovet av förskolor, skolor, LSS-boende med mera är hög.
Befolkningsökningen i sig medför också ökade skatteintäkter vilket är bra. Kommunens snabba
tillväxttakt de kommande åren kommer dock att utmana nu gällande finansiella mål.

 Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska på lång sikt öka med en procent årligen.
Fullfondsmodellen visar på en soliditet inklusive ansvarsförbindelse på 33,7 % vilket innebär en ökning
med 4,2 procentenheter från förra året samma period då soliditeten uppgick till 29,5 %.

 Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen ska på lång sikt öka. Kommunens soliditet ska vara positiv
och inte minska fler än två år i rad. Bokslutet för 2021 visar på att kommunens soliditet uppgick till
53,0 % vilket är en minskning på 0,7 procentenheter från förra året då soliditeten i perioden uppgick till
53,7 %. Då soliditeten ökade 2020 men minskade något 2021 så är ändå bedömningen att det finansiella
målet är uppnått

Definitioner
Nettokostnadsandel: Nyckeltalet mäter årets nettokostnader i relation till skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Målsättningen är att nettokostnaden ska vara 96 procent. Det innebär omvänt
uttryckt att summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ska vara 4
procent högre än kostnaderna. Det finns ett direkt samband mellan kommunens resultat och finansiering av
investeringar.

Självfinansieringsgrad av investeringar: Nyckeltalet beskriver hur stor andel av nettoinvesteringarna som
finansieras av egna medel. Det tas fram genom att dividera årets resultat (plus avskrivningar) med
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nettoinvesteringarna. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent.
De närmaste åren kommer det inte vara möjligt att uppnå detta mål, p.g.a. den höga investeringsnivån med
anledning av att kommunen växer. Målet är därför satt till 70 procent.

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen: Soliditeten är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del av
tillgångarna som finansieras med eget kapital. Nyckeltalet mäter kommunens långsiktiga finansiella utrymme.
Målsättningen för kommunen är att förändringen ska vara positiv.

Låneskuld och likviditet
Den långfristiga externa låneskulden är 395 Mkr vilket är 50 Mkr högre än bokslut 2020. Större delen av
låneportföljen har för närvarande en fast låg ränta och snitträntan de senaste 12 månaderna är 0,31 %.
Kommunens likviditet är god och uppgick till 217,6 Mkr den 31 december 2021. Likviditeten har under lång tid
varit god och därav har beslut tagits om att avsluta checkkrediten om 30 Mkr vilket medför sparade kostnader
om ca 120 tkr per år. Krediten avslutas i september 2021.

Utdelningar och borgensavgift
Från Kommuninvest har Ale kommun erhållit 623 tkr (909 tkr) i överskottsutdelning. AB Alebyggen har lämnat
utdelning till Ale kommun om 0 tkr (0 tkr samma period föregående år). AB Alebyggen har betalat en
borgensavgift till kommunen på 2,1 Mkr (944 tkr).

Pensionsskuld
Pensionsskulden har värderats enligt pensionsavtalet KAP-KL och redovisas enligt den blandade modellen. En
ny pensionsprognos har tagits fram av KPA i samband med delårsbokslutet. Pensionsskulden har för perioden
ökat med 26,5 Mkr.

Pensionsförmåner intjänade före 1998 samt ej utfallna visstidspensioner redovisas som en ansvarsförbindelse och
beräknas inklusive löneskatt uppgå till 467,7 Mkr den 31 december 2021. Detta är en minskning sedan
årsbokslutet 2020 med 54,8 Mkr och beror framförallt på att kommunen löst in en del ansvarsförbindelsen.

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden för AB Alebyggen har ökat med 212,8 Mkr under året och uppgår nu till
817,8 Mkr. AB Alebyggen har ökat sin upplåning kraftigt under året med anledning av flera pågående större
byggprojekt.

Ale kommun har tecknat solidarisk borgen för Kommuninvests verksamhet. Enligt åtagandebesked från
Kommuninvest per 2021-12-31 är Ale kommuns andel av bolagets skulder/åtaganden 1 382,1 Mkr medan
andelen av tillgångarna är 1 401,2 Mkr

Exploatering
Kommunen binder ca 34,4 Mkr netto i olika exploateringsobjekt och det förekommer både in- och utbetalningar
för dessa fastigheter. Under perioden januari till december är nettoförändringen 7,7 Mkr. Förändringen består
främst av inbetalningar på Vallmovägen på 3,6 Mkr samt utbetalningar på Osbacken 5,5 Mkr. Nästan 6 Mkr har
räknats av som nettoförsäljning och bokförts som intäkt i resultaträkningen.

Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om
kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre
påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation. Ale kommun har sedan
införandet år 2000, uppfyllt balanskravet. Det finns således inte något underskott att återställa. Årets
balanskravsresultat är positivt och uppgår till 123,9 Mkr.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Balanskravsutredningen syftar till att visa hur
balanskravsresultatet har uppstått.
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Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att Ale kommun ska ha en resultatutjämningsreserv (RUR) och att
det för Ale kommun maximala beloppet på 93,5 Mkr för retroaktiv avsättning 2010–2012 skulle reserveras inom
det egna kapitalet. I 2013 års bokslut avsattes sedan ytterligare 6,5 Mkr. Därmed uppgår
resultatutjämningsreserven till 100 Mkr, vilket är det maximala belopp som Ale kommuns RUR ska få uppgå till
enligt kommunfullmäktiges beslut. Medel från resultatutjämningsreserven får endast ianspråktas för att täcka ett
kommuntotalt underskott som uppstår/uppstått till följd av att skatteintäkter och generella stats- och
utjämningsbidrag understiger en ökning på 2,5 % det aktuella året. Det är således inte aktuellt att ianspråkta
någon del av resultatutjämningsreserven eftersom kommunen totalt visar ett positivt resultat. Även om
kommunen hade haft ett negativt resultat skulle ökningen av skatteintäkter och generella stats- och
utjämningsbidrag som för 2021 uppgår till 6,5 % inte medgivit att RUR hade fått tas i anspråk.

Den kommunala koncernen

Kommunkoncernen består av nedanstående aktiebolag samt räddningstjänstförbund.

AB Alebyggen
Bolagets ägs till 100 % av Ale kommun och dess kärnverksamhet är bostadsförvaltning. Verksamheten ska
bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket medför marknadsmässiga avkastningskrav istället för
kommunallagens självkostnadsprincip. Bostadsförvaltningen ska bestå av ett utbud som är attraktivt och varierat
och ska tillsammans med verksamheten i övrigt bidra till en sådan positiv utveckling att kommunens totala
attraktionskraft ökar. Bolaget ska även engagera sig i kommunens näringslivsutveckling och kan i detta avseende
nyttjas som redskap åt kommunen. Centrala beslutsfattare: verkställande direktör Johan Redlund samt
styrelseordförande Anders Ekwing.

Skå-dal 31:3 AB
Bolaget ägs till 100 % av AB Alebyggen. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheten Skå-dal
31:3 (Bohus centrum). Centrala beslutsfattare: styrelseordförande Anders Ekwing.

Ale Utveckling AB
Bolaget ägs till 100 % av Ale kommun och är vilande från och med år 2009. Centrala beslutsfattare:
styrelseordförande Mikael Berglund.

En väg efter rätt Tanke AB
Bolaget ägs till 100 % av Ale kommun och förvärvades som ett strategiskt markförvärv. De i bolaget ingående
fastigheterna har ett strategiskt läge i norra delen av Ale torg och kommer så småningom att behöva tas i anspråk
för utveckling av Nödinge torg. Centrala beslutsfattare: styrelseledamot Ken Gunnesson.

Bohus räddningstjänstförbund (BORF)
Förbundet är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och Kungälvs kommuner. Ale
kommuns andel av förbundet uppgår till 40 % och Kungälvs kommuns till 60 %. Centrala beslutsfattare:
styrelseordförande Susanne Jönsson.

Övriga
Ale kommun har ett flertal samägda företag där kommunen saknar betydande inflytande. Dessa ingår inte i den
så kallade kommunkoncernen i årsredovisningen utan finns endast med som aktie- eller andelsvärde. Kommunen
äger aktier i Renova AB, GRYAB AB, GREFAB, Ale Energi AB, samt mindre aktieposter i Kommentusgruppen
AB respektive Inera AB. Kommunen och AB Alebyggen äger andelar i Ale Elförening. Kommunen innehar även
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andelar i Kommuninvest ekonomisk förening.

Den kommunala koncernen
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Väsentliga personalförhållanden

Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är medarbetarna och kommunens arbete med
personalfrågor kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala servicen. Förväntningarna på
den kommunala verksamheten från kommuninvånarna avseende tillgänglighet, tekniska lösningar och
individanpassade lösningar ökar. Detta ställer krav på såväl arbetsmiljö och rekrytering som möjligheter till
vidareutbildning.

Antal medarbetare och anställningsformer
Medelantalet medarbetare (årsarbetare) i kommunen exklusive BEA och PAN uppgick år 2021 till 2 566 (2 540).
Det är en ökning med 26 årsarbetare sedan föregående år. Antalet månadsanställda årsarbetare var 2 412 (2 426),
en minskning om -14 och antalet timanställda årsarbetare var 154 (114), en ökning om 40.

Antal anställda i kommunen i snitt under 2021 var 2 300 (2 259), en ökning med 41 personer jämfört med samma
tidpunkt föregående år. Av dessa var 82 % kvinnor och 18 % män.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i kommunen framgår av nedan tabell. Övergripande är sjuktalen lägre än 2020, då den låg mycket
högt främst med anledning av Covid-19-pandemin. Den totala sjukfrånvaron ligger fortsatt högt men har
minskat med 0,7 %.

Personalförsörjning och kompetensutveckling
Covid-19 har under året fortsatt haft stor inverkan på medarbetare och chefer, i form av omfattande
personalfrånvaro och anpassningar gällande nya arbetsmetoder och nya riktlinjer. Arbetsfördelning och
arbetsbelastning har stundtals varit mycket hög inom stora delar av kommunens verksamheter.

AB Alebyggen
I kommunens helägda bostadsbolag AB Alebyggen var år 2021 medelantalet anställda 41 (38) varav 17 (16)
kvinnor och 24 (22) män.

Bohus räddningstjänstförbund
Ale kommuns andel av räddningstjänstförbundet är 40 % men nedan redovisas personalförhållandena för hela
förbundet (100 %). Förbundet har 45 (42) hel- och deltidsanställda samt 94 (88) räddningstjänstpersonal i
beredskap. Personalen är fördelad på förbundets fem brandstationer. Av förbundets 15 kvinnliga medarbetare
arbetar 9 i utryckande tjänst. Sjukfrånvaron i förbundet var år 2021 totalt 2,7 % (5,7 %). För kvinnor var den
4,4 % (7,4 %) och för männen 2,2 % (5,3 %). Sjukfrånvaron 60 dagar och mer i förhållande till total sjukfrånvaro
var 0 % (20,2 %).

Kommunkoncernen
Övriga bolag i den redovisade kommunkoncernen i årsredovisningen har inte haft några anställda under året.
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Förväntad utveckling

Första skatteprognosen för 2022 visar på en positiv avvikelse mot fastlagd budget på ca 33 Mkr till följd av högre
sysselsättning och starkare skatteunderlag.

Kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå som är ett led i att kommunen växer. Skatteintäkterna
prognostiseras öka de närmaste åren men att ökningen avtar 2024-2025. Det innebär att kommunen måste
fortsätta arbeta med att hitta smarta lösningar, arbeta med digitalisering samt fortsätta prioritera inom nuvarande
verksamheter.

När det gäller koncernen Ale kommun som nästan till uteslutande del består av primärkommunen samt det
helägda bolaget Alebyggen är den förväntade utvecklingen att koncernen som helhet även fortsatt kommer ha en
stabil ekonomi men med sina utmaningar. Ale kommun är i en fortsatt expansiv fas och för att även framgent
kunna vara det så behövs bland annat ett bostadsutbud som fortsatt är attraktivt, varierat och med en
konkurrenskraftig hyressättning. Fortsatt befolkningstillväxt är en viktig parameter för att kommunen som helhet
ska kunna ha en god ekonomi med bra serviceutbud till dess invånare och de som verkar i kommunen. Ett led i
detta är att fortsatt få fler att vilja bosätta sig i Ale kommun och därigenom bidra till befolkningstillväxten.
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Strategiska målsättningar

I detta avsnitt utvärderas och bedöms måluppfyllelsen av kommunens politiska mål. I kommunens budget 2021
har kommunfullmäktige pekat ut sex strategiska målsättningar med trettio tillhörande fokusområden.

De strategiska målsättningarna är:

- Hälsa och välbefinnande

- Kunskap och utbildning

- Sysselsättning, arbete och företagsamhet

- Hållbart samhällsbyggande

- Ett Ale

- En arbetsgivare

De strategiska målsättningarna pekar ut den politiska viljeriktningen för utvecklingen av kommunens
verksamheter. Medans fokusområdena kan beskrivas som delmål som är kopplade till varje strategiskt mål och
bidrar till den övergripande måluppfyllelsen.

För varje strategiskt mål görs en utvärdering om målet bedöms vara helt, delvis eller inte uppnått. Bedömningen
om måluppfyllelse per strategisk mål utgår från en sammanvägd bild av nämndernas arbete med målen och
fokusområdena samt övriga påverkansfaktorer.

Hälsa och välbefinnande

Kommentar

Hälsa och välbefinnande är mångfacetterat och handlar om individens upplevelse av sitt eget välbefinnande.
Befolkningens hälsa både påverkas av och påverkar samhällets grundläggande strukturer som demokrati,
ekonomi och jämlikhet. Många områden inkluderas därför i denna målsättning, exempelvis; uppväxtvillkor,
utbildning, kultur- och fritidsaktiviteter, arbete och arbetsförhållanden, försörjningsmöjligheter, boende och
närmiljö, levnadsvanor, demokrati och delaktighet samt tillgång till hälso- och sjukvård. Måluppfyllelse är därför
komplext att beskriva och det är en kvalitativ bedömning förvaltningen gör baserad på status för de ingående
fokusområdena samt insatserna som gjorts i koppling till målet och bedömd påverkan av dessa.

2021 har fortsatt varit ett utmanande år utifrån pandemins direkta och indirekta konsekvenser. Trots att den
allmänna hälsan i Sverige på många sätt har blivit påverkad genom ökad psykisk ohälsa, känsla av ensamhet och
minskad fysisk aktivitet, har också framsteg tagits inom kommunen och flera satsningar har kunnat genomföras
för att ta oss närmare en önskad riktning.

Förvaltningens bedömning är att de insatser och aktiviteter som gjorts under året bidragit positivt till den
strategiska målsättningen och en framdrift inom flera av de prioriterade områdena så som;

 Föräldrastöd/föräldrahälsa

 Våld i nära relationer

 Ensamhet
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De osäkerhetsfaktorer som finns, bedömer förvaltningen är kopplad till effekter av pandemin som ligger utanför
kommunens rådighet såsom en växande psykisk ohälsa bland befolkningen som delvis bedöms vara en effekt av
ofrivillig ensamhet under pandemin.

De övergripande utmaningarna för Ale kommun inom målsättningen hälsa och välbefinnande samstämmer med
de nationella och bedöms ha bäring på eller gynna flera av kommunens målsättningar. Framgångsfaktorn är
”tillsammans-arbete” samt 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.

Föräldrastöd/föräldrahälsa och våld i nära relation (VINR) omhändertas till stor del inom TSI (tidigt
samordnande insatser) som är ett kommungemensamt samverkansforum. Ett särskilt föräldrastödspaket har
utarbetats och håller på att implementeras liksom ett digitalt fältstöd/chatt för ungdomar. Inom arbetet med
Våld i Nära relationer (VINR) genomfördes informationskampanjen ”Synas i samhället” under våren för att visa
kommuninvånarna på att det finns hjälp att få och att sätta fokus på området. Särskilt fokus har också riktats mot
våld i ungas relationer och den gemensamma satsningen fortsätter under 2022.

Under året har det pågått ett arbete med att identifiera de grupper som är särskilt utsatta utifrån ofrivillig
ensamhet, samt att se vilka steg som behöver tas framgent för att nå framdrift i frågan. Flera olika initiativ och
aktiviteter pågår men kommunen behöver också testa nya upplägg i syfte att minska den ofrivilliga ensamheten,
samt i vissa fall överlåta till andra aktörer att hålla i aktiviteter och insatser.

Genom samverkan med Västra Götalandsregionen och SIMBA har ett arbete med suicidprevention initierats.
Arbetet omfattar bland annat kompetensutveckling för medarbetare inom MHFA (första hjälpen vid psykisk
ohälsa) samt föreläsningen Livsviktiga snack till föräldrar med barn i åldern 9-12 år. Gällande psykisk hälsa bör
också överförmyndarnämndens verksamhet lyftas då den möjliggör för huvudmännen (som ofta har en
problematik kopplat till såväl fysisk som psykisk ohälsa) att ta del av de välfärdsinsatser som hen har rätt till,
behov av och själv önskar.

Bostadsbristen är också utpekat som ett prioriterat område inom målsättningen. Här går dock arbetet något
långsammare. Det är en komplex fråga som kräver olika angreppssätt för förändring. En dialog med Alebyggen
(utifrån de nya ägardirektiven) påbörjades under året liksom utarbetandet av ett samverkansavtal med
målsättningen att tydliggöra parternas roller och ansvar samt hur samarbetet ska fungera rent praktiskt. Allt med
syfte att minska hemlösheten i Ale och möjliggöra en stadigvarande bostad för de som, av sociala eller
mediciniska skäl, har särskilda svårigheter att på egen hand anskaffa en bostad. På sikt behöver fler funktioner
såväl som övriga fastighetsägare involveras i dialogen och kraftsamla kring frågan för att finna gemensamma
lösningar. Här ser förvaltningen att det finns ett utrymme för kommunen att göra mer.

Tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter har under perioden förbättrats i och med lättnader i restriktionerna från
Folkhälsomyndigheten. Ett nära samarbete med föreningslivet har möjliggjort olika aktiviteter under sommaren –
speciellt för målgruppen barn och unga. Under året har samverkan med RF-SISU idrottsutbildarna inletts med
utbildningar för föreningar med fokus på värdegrundsarbete.

Relaterat till målsättningen har ett intensivt arbete pågått under året gällande revidering av Hälso- och
sjukvårdsavtalet samt remissvar avseende färdplan nära vård. Omställningen till den nära vården kommer
förändra den primära vårdnivåns ansvar och arbetssätt. Här ingår den kommunala hälso- och sjukvården samt
regionens vårdcentraler. Frågan om den kommunala kompetensen och var gränsen går mellan specialiserad vård
och primärvård är nyckelfrågor som kommer få stor påverkan på den kommunala hälso- och sjukvården,
beroende på hur frågan utvecklas.

Fokusområden: Tillgängliggöra älven

För att bidra till ett hälsofrämjande samhälle är möjligheterna till aktivitet vid- och tillgång till älven som en
rekreationsplats utpekad som en viktig del. Det har under året genomförts en kartläggning av gröna objekt. Den
visar bland annat var det finns rekreationsytor i kommunen och driften för dessa. Ett antal objekt har anlagts
genom projektfinansiering som saknar långsiktig driftsbudget, delar har otydligt ansvar, varav ett av dessa är
området längs älven. Frågan gällande befintlig kommunal mark eller möjlighet till inköp inom älvens närområde
behöver utredas vidare. Ett samarbete med Trafikverket bör inledas med ambitionen att öka tillgängligheten där
tillgängligheten längs med älven är en fråga som kommunen själv inte har full rådighet över.

Som ett led i att utreda hur ofta befintliga platser används och hur nöjda invånarna är med dessa genomfördes en
undersökning genom medborgarpanelen. Resultatet visar på att cirka 40 procent av de svarande inte har
kännedom om rekreationsplatserna längs älven samt att 40 procent känner till områdena och har besökt någon av
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dessa platser. Förslag om förbättringar lämnades också via undersökningen vilket kommunen nu jobbar vidare
med.

Flera utmaningar kvarstår att beakta i det fortsatta arbetet

 Översvämningsrisk

 Tåg- och trafikbuller

 Ingen rådighet över servicevägen

 Investeringsmedlen finns men driftsmedel saknas

Fokusområden: Arbete nära hemma

Vikten av att kunna arbeta nära hemma har intensifierats i spåren av pandemin. Inventering av möjliga
föreningslokaler har gjorts i syfte att dokumentera alla kommunens och föreningars lokaler som kan vara aktuella
för distansarbete.

Tillgång till god uppkoppling är en förutsättning för att möjliggöra för fler att arbeta nära sitt hem. De
områden/fastigheter som idag saknar fiber behöver därför identifieras. Fiberföreningarna har uteslutit delar av
fastigheterna på landsbygden då kostnaden för att ansluta dessa varit för hög. För att möjliggöra för boende i
dessa fastigheter att även arbeta hemifrån behöver verksamheten ytterligare undersöka möjligheten till
subventionering av anslutningskostnaden.

Kommunen kan i egen regi möjliggöra arbetsplatser vid nya fastighetsförvärv i centrala lägen. Ett nytt
kommunhus är ett sådant tillfälle. Annars är det framförallt i planarbetet som kommunen kan möjliggöra flexibla
arbetsplatser/kontorshotell i pendelnära och centrala lägen. Tankar om samlokalisering med andra verksamheter
såsom äldreboenden bör ses över. I det kommunövergripande arbetet med att arbeta nära hemma kan man titta
på möjligheten att hyra flex arbetsplatser i andra kommuner där anställda bor och möjliggöra arbete på “mer
öppna bibliotek". Det är också möjligt att framhålla fördelen med flex arbetsplatser för exploatörer när de
planerar eller bygger.

Fokusområden: Vikten av att Kulturskolan är tillgänglig för alla barn och

ungdomar

En viktig utgångspunkt för ökad tillgänglighet är att ta hänsyn till de socioekonomiska förutsättningarna i form
av föräldrarnas bakgrund beträffande språk, utbildning och inkomst. Kulturutbud och utbildning ska vara
utformad så att de socioekonomiska förutsättningarna inte skapar skillnader i möjligheterna till kulturupplevelser
och deltagande i kulturskola.

Genom att pröva nya arbetssätt som till exempel fokus på gruppundervisning, ges fler barn och unga den
möjligheten.

Kommunen har tvärsektoriellt arbetat fram ett förslag till nytt barnkulturprogram samt förslag till ny
överenskommelse rörande kultur under skoltid för grundskolans elever. Programmets syfte är att alla barn och
unga ska få tillgång till varierande kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under hela sin uppväxt. En
kartläggning av föreningar per område har gjorts för att därefter möjliggöra samarbete mellan föreningsliv och
fritidsverksamheten. I detta samarbete skapas även möjligheter för alla barn att delta i föreningslivet samt att
pröva på olika aktiviteter som i en del fall annars inte skulle ske. Kulturskolan har utökat samarbetet med några
skolor, bland annat har elever getts möjlighet att få pröva på musikinstrument och delta i körprojekt.

Samarbetsytan mellan kulturskolan och skolan har bidragit till att öka elevernas lust till lärande och kreativitet
samt att få möjlighet att utveckla flera förmågor tillsammans med kulturskolans lärare.

Fokusområden: Ensamheten är en växande utmaning

Kommunen har arbetat med att motverka ofrivillig ensamhet genom olika insatser där bland annat
förutsättningar för gemensamma sommaraktiviteter mellan föreningslivet och sektor kultur- och fritid har
bidragit positivt. Öppna aktiviteter har varit möjliga för olika åldersgrupper under sommaren. En ytterligare
satsning har varit ”särskild sommarsatsning för gymnasieungdomar” där ett team har arbetat med att aktivera och
arbeta relationsskapande med ungdomar som är i gymnasieålder. Satsningen var lyckosam och bedöms som en
viktig insats för att förebygga avhopp, men också ett sätt att skapa positiva sammanhang för målgruppen.
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Familjecentralernas arbete har ställt om och underlättat för föräldrar och barn att mötas på alternativa sätt när
pandemin inte medgett fysiska träffar inomhus och NÄTA (Närvaroteam Ale) har fortsatt kunnat ge stöd till
elever att bryta isolering och till en mer fungerande skolgång.

För målgruppen äldre har man på kommunens särskilda boenden exempelvis satsat på ett fortsatt samarbete med
Ung Omsorg som varje helg (när pandemin medgett) ordnat olika sociala aktiviteter med och för de boende.
Dessutom har stimulansmedel kunna nyttjas för att utveckla och bredda aktivitetsutbudet för äldre.

Ensamhetsproblematiken återfinns även inom funktionsstöds verksamhet vilket tydliggjordes i den
brukarrevision som genomförts inom boendestöd. I dialogen utifrån resultaten av brukarrevisionen var det
slående hur stor roll som sammanhanget spelar in i måendet hos den enskilde. Aktiv fritid (som syftar till att
stimulera och arrangera fler aktiviteter för personer med funktonsvariation) har gått på sparlåga under året på
grund av de restriktioner som varit. Ett omtag kommer göras under 2022.

För att synliggöra de aktiviteter, hjälp och stöd som finns kopplat till området har information kommunicerats
via ale.se samt sociala medier. På informationssidorna kan invånare ta del av enkla tips och huskurer för vad var
och en kan göra på egen hand för att må så bra som möjligt under de rådande omständigheterna, samt länkar och
kontaktuppgifter till det stöd som finns tillgängligt. Informationen går att hitta via ale.se/ensam.

Under hösten har också ett samarbete kring ökat fokus på levnadsvanor med SIMBA-kommunerna, sjukhusen i
väster samt samordningsförbundet Älv och Kust startats upp. Genom digitala föreläsningar med fokus på
levnadsvanor görs en gemensam satsning för att höja kunskapen om vad som får oss att må bra och hur
exempelvis ensamhet kan hanteras. Satsningen fortsätter under 2022.

Ytterligare satsningar under året är uppstart av sportskola för seniorer, med start under 2022; förberedelser för
uppstart av digitalt fältstöd under 2022, samt samverkansprojektet Ale Attitude tillsammans med Nödinge SK
och Ahlafors IF.

Kunskap och utbildning

Kommentar

2021 var ytterligare ett år med pandemi, distansundervisning och höga frånvarotal på Ales skol- och
förskoleenheter. Hur detta har påverkat barns och elevers mående och kunskapsresultat syns ännu inte fullt ut.
Förvaltningens bedömning baserar sig på att Ales mått på lika möjligheter till framgångsrikt lärande visar stora
skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Slutbetygen i årskurs 9 visar att 16 procent inte når behörighet
till gymnasiet. Utvecklingsarbetet mot bättre resultat har visat effekt genom en stadig uppgång. Kartläggningar
visar att pandemin kommer att få långsiktiga konsekvenser för måluppfyllelse och det är en osäkerhetsfaktor
vilka åtgärder som kommer att ge effekt. Det finns flera verksamheter som har ett pågående utvecklingsarbete
som ännu inte gett tillräckligt resultat. Bedömningen är att det är rätt insatser och på längre sikt ger goda effekter.

För att skapa en god utbildning för alla är kommunens förmåga att optimera gemensamma resurser central.
Pandemin har påverkat arbetsmiljö och förutsättningar för kommunens medarbetare, men verksamheterna har
till stor del klarat att hålla förskolor och skolor öppna, bedriva undervisning, servera mat till barn och elever och
hålla lokalerna i ordning. Ett antal beslut fattades om distansundervisning i skolan för enskilda klasser eller hela
årskurser samt stängning av avdelningar på förskola och fritidshem. Nya arbetssätt och ökat samarbete har
behövts, och medarbetarna har visat prov på flexibilitet, kreativitet och uthållighet. Ale kommuns skolor har tagit
nya steg i digitaliseringsarbetet som till exempel pedagogiska verktyg för distansundervisning som har ökat de
senaste åren. Gemensamma insatser som Älvängenskolan, Fotosyntes och Närvaroteam NÄTA görs i
tvärsektoriell samverkan. Antalet anmälningar/ansökningar om att en elev är i behov av skolsocial insats har ökat
vilket generat en kö till insatserna då platserna är begränsade. Den här typen av insatser är än viktigare nu på
grund av pandemins konsekvenser för familjer i Ale.

Resultaten i Ales skolor har förbättrats över tid och visar en långsam positiv utveckling även om det finns
tillfälliga variationer på både skolnivå och kommunnivå. Andel elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen har
ökat med drygt 10 procentenheter sen 2016, från 66 procent till över 76 procent. Det genomsnittliga meritvärdet
har ökat med 22 meritpoäng under samma tid, från 201 till 223 meritpoäng. Andel behöriga till gymnasiet har
ökat med sex procentenheter, från 78 procent till 84 procent.
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Gymnasielevernas resultat har också förbättrats de senaste åren. Andel gymnasieelever som är folkbokförda i Ale,
med examen i yrkesprogram inom tre år, har ökat med fem procentenheter jämfört med 2020, från 67 procent
till 72 procent.

Förskolan har trots pandemin kunnat bedriva en utbildning av god kvalitet när det gäller det pedagogiska mötet
och relationen med barnen. Den regiongemensamma enkäten och vårdnadshavarnas upplevelse av verksamheten
har över lag varit god. Trivsel, trygghet och känd personal får högt resultat. Samverkan med hemmet har inte
kunnat erbjudas i samma form och omfattning som tidigare. Restriktioner och anpassningar som till exempel att
begränsa antal personer i entréer vid hämtning och lämning har påverkat de vardagliga samtalen. GR-enkäten
visar att information om mål och innehåll, dialog om trivsel, utveckling och lärande samt stimulerande utemiljö
får lägst resultat vilket nu ingår i kommande utvecklingsarbete.

Fokusområden: Lika möjligheter till framgångsrikt lärande

Ett mått för att se om utbildningen i Ale lyckas med att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande är att
minska betygsskillnaden mellan elevgrupper med olika bakgrund. Föräldrars utbildningsnivå spelar stor roll för
elevernas betygsresultat. Beträffande andel elever i årskurs 9 som blev behöriga till gymnasiet efter vårterminen
2021 var skillnaden 15 procentenheter mellan elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning eller
gymnasial utbildning. I Ale har skillnaden mellan dessa grupper tidigare varit mindre än för riket, men nu är det
nästan lika stor skillnad mellan grupperna i Ale som i riket.

Diagrammet nedan visar betygsresultat för årskurs 9 2016-2021 i Ale jämfört med riket, uppdelat på om
föräldrarna har gymnasial eller eftergymnasial utbildning.

 

Andel elever i Ales kommunala skolor jämfört med riket som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet efter årskurs 9, uppdelat
efter föräldrars utbildningsnivå, källa: Skolverket och SCB
Definitioner
Beräkningen görs på den föräldern med högst utbildningsnivå
Till låg utbildningsnivå tillhör grundskoleutbildning och gymnasieutbildning samt okänd utbildningsnivå
Till hög utbildning tillhör eftergymnasial utbildning med minst 2 år

Den sociala kartläggningen från 2016 bidrog till att belysa segregation i Ale och det faktum att skolan inte fullgott
kan kompensera för barn och elevers skilda förutsättningar. Ale har under de senaste åren haft stort fokus på att
förbättra likvärdigheten, bland annat genom en mer gynnsam barn- och elevsammansättning i grupper och
klasser i förskola och skola samt att utveckla arbetet med undervisningskvalitet. Problematiken med bristande
likvärdighet är nationell och de insatser som görs är långsiktiga.

En kartläggning av fritidshemmen i Ale har genomförts under 2021. Mest framträdande är låg andel utbildad och
behörig personal (lärare i fritidshem) samt låg personaltäthet och utmaningar i fördelning av kompetens eftersom
variationen är stor mellan fritidshemmen. Under 2022 fortsätter arbetet med åtgärder utifrån kartläggningen.

En årlig uppföljning av inskrivningstal i förskola och fritidshem per ort har genomförts, inkluderat vistelsetid.
Målet är att synliggöra vilka barn som tar del av utbildningsverksamheten och i vilken omfattning i syfte att
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kunna rikta insatser. Årets uppföljning gav inte anledning till riktade insatser. Statliga initiativ väntas på området.
I lagrådsremissen, Förskola för fler barn, finns förslag om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska ta
del av utbildning i förskolan. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas första gången i
fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.

Fokusområden: Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun

Kommunen har under året arbetat med flera detaljplaner inom tätorterna. I Nödinge finns två större detaljplaner
som har förutsättningar att förändra samhällsstrukturen. Planen Nödinge centrum medger omkring 500 nya
bostäder i flerbostadshus med blandade upplåtelseformer, dock fler bostadsrätter än hyresrätter. Planen kommer
att ställa högre krav på nya mobilitetslösningar inte minst ett ökat kollektivtrafiknyttjande när de boende ska göra
sina korta resor. Backaplanen, södra Nödinge medger närmare 600 bostäder i blandad bebyggelse med
flerbostadshus och småhus.

Utbildningsresultaten är beroende av ett väl integrerat samhälle. Där segregation uppstår påverkar det elevernas
möjligheter att lyckas. Kommunen planerar för en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer för att få en
befolkningsstruktur som bidrar till en varierande sammansättning samt integration av barn och elever.

Arbetet har bland annat bestått i förändring av förskole-lokalisering i Nödinge, utredning om
placeringsförfarande i förskolan samt utredning om förändring av skolupptagningsområden. Ett förändrat
placeringsförfarande i förskolan visade sig inte vara möjligt. Ärendet om skolupptagningsområden behandlas av
utbildningsnämnden 2022. Det pågår också ett arbete för att i högre utsträckning erbjuda förskoleplats på
bostadsort i syfte att minska transporter. Som ett första steg startade Albogårdens förskola i nyetablerade
paviljonger i Skepplanda.

Fokusområden: Kunskap och förmågor i hållbar utveckling

Ett gemensamt utvecklingsarbete för Agenda 2030 med ett brett anslag har initierats men skjutits fram på grund
av pandemin. Det pågår en del lokala initiativ och pandemin har också gett nya infallsvinklar för undervisningen i
hållbar utveckling.

Under hösten genomfördes utmaningen "På egna ben" där elever i årskurs 4-6 tar sig till skolan utan att bli
skjutsade med bil under fem veckor. 10 klasser, totalt 228 elever, var anmälda till utmaningen.

Fokusområden: Leverans på strategi för hur personaltäthet ska öka

De extramedel som tillförts för 2021 är riktade till att öka personaltätheten i förskolan.
Ansvaret fördelas på alla nivåer:
• Kommunfullmäktige fördelar en ram med intention om ökad personaltäthet
• Utbildningsnämnden fördelar resurser mellan verksamheterna i syfte att öka personaltäthet i avsedd verksamhet/er
• Sektorn söker de statsbidrag som finns för ändamålet samt följer upp organisering och nyckeltal
• Verksamheten fördelar de tilldelade resurserna i syfte att generellt nå ökad personaltäthet

För 2021 avsattes en summa för förstärkning i förskolan. Då det endast skulle göra en marginell skillnad på den
totala personaltätheten blev en ytterligare insats att förstärka med ett ambulerande team av tre vikarier som
möjliggör planering och kompetensutveckling utan att påverka bemanning. Under året har förskolans medel för
personaltäthet ökat betydligt mer än tillskottet i årets budget, detta genom statlig ersättning för sjuklön. Detta har
inneburit fler anställda men då sjukfrånvaron varit hög samt restriktioner för bemanning funnits har i realiteten
personaltätheten inte motsvarat resursförstärkningen.

Diagrammet visar utveckling av personaltäthet i förskolan över tid jämfört med riket och pendlingskommuner
nära storstad. Den stora förbättring som syns för 2021 och beskrivs ovan kommer inte att kunna bibehållas
under 2022. Mätningen görs i oktober varje år och jämförelsesiffror med riket kommer att presenteras under
våren 2022.
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Antal barn per personal i förskola i Ale jämfört med riket och Västra Götaland 2016-2021, källa: Skolverket och SCB.
(Jämförelser för 2021 finns ej tillgänglig än)

Sysselsättning, arbete och företagsamhet

Kommentar

Det strategiska målet om sysselsättning, arbete och företagsamhet handlar om att skapa så bra förutsättningar
som möjligt för en stark lokal arbetsmarknad med företag där människor med olika kompetenser och behov kan
hitta sin plats. Måluppfyllelsen bedöms utifrån dels statistik på företagsområdet för kommunen men också utifrån
de insatser som planerats och genomförts med fokus på personer som står längre från arbetsmarknaden vilken
har varit särskilt prioriterat inom det övergripande målet.

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen är god. Arbetslösheten är förhållandevis låg och lönsamheten
för företagen förhållandevis god i relation till andra kommuner. Dessutom har kommunens företag en lägre
konkursgrad än vad som är fallet för många andra kommuner i regionen.

Överlag går näringslivet bra i Ale kommun vilket bidrar till sysselsättning, arbete och företagsamhet. Ale
kommuns styrka är tillväxten i befintliga bolag och lönsamheten i dessa där Ale har en låg konkursgrad även med
hänsyn tagen till Covid-19. Arbetslösheten steg i kommunen i samband med covid-19 men visar nu en tydlig
förbättring och ligger nu på runt 5 % (lägre jämfört med övriga GR kommuner). Ale har fortsatt få
nyetableringar då det saknas tillräckligt mycket och tillräckligt stor verksamhetsmark. Stort fokus ligger på att
förändra detta bland annat genom ett samarbete med Skanska för att få bergtäkten vid Stora Viken att omvandlas
till verksamhetsområde i förtid. Området Osbacken och etableringar på privat mark kommer också att öka
antalet nyetableringar under 2022. Kommunen har relativt sett, lågt nyföretagande per capita vilket på sikt kan
påverka den ekonomiska tillväxten negativt, men kommunen har ett förhållandevis högt överlevnadstal för nya
företag vilket är positivt. Översiktsplanens strategier ska ge möjlighet att skapa goda arbetstillfällen i Ale och ge
näringslivet goda förutsättningar för tillväxt och påverka förutsättningarna positivt.

Komvux i Ale har under 2021 fått en ökad efterfrågan av studie och yrkesvägledning. Det är många vuxna som
har behov av att komplettera sin utbildning alternativt ställa om till annan yrkesbehörighet. Genom
samverkansavtal med GR har Ale möjlighet att erbjuda ett stort utbud av utbildningar och löpande kursstarter
under året. Dock finns en grupp av individer som står utanför GR:s utbildningar, de som av olika anledningar
inte har behörighet. För denna behovsgrupp finns ett utrymme för ytterligare kliv i att utveckla förutsättningar
för fler till utbildning och arbete.

Förutsättningar för individanpassat stöd för kommuninvånare har utvecklats. Under hösten 2021 har en
mötesplats öppnats i AMFE`S lokaler i Nödinge där utbildning, socialtjänst och andra regionala aktörer
samarbetar för att hjälpa individer vidare till utbildning och arbete. Under året har Ale kommun gått med i DUA
- Delegation för unga och nyanlända till arbete. DUA har sedan några år tillbaka regeringens uppdrag att främja statlig
och kommunal samverkan i syfte att effektivisera ungas och nyanländas etablering i arbetslivet

Förutsättningarna för unga i arbete bedöms ha utvecklats i kommunen. Under hösten 2021 har det startats fyra
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stycken yrkespaket för IM-elever (IMY) där APL - (Arbetsförlag lärande) är en av grundstenarna i utbildningarna.

Kring gruppen nyanlända finns ett utvecklingsarbete att göra inom kommunen där jobbspår är en viktig del.
Liksom att utöka samarbetet mellan AMFE, Etablering inom socialtjänsten, AF och Komvux. Idag slutar många
av de som omfattas av utbildningsplikten innan de kommit igenom sin SFI utbildning. Denna grupp har en stor
risk för att hamna i utanförskap och Arbetsförmedlingen har poängterat under året att Ale kommun måste göra
mer för denna grupp på hemmaplan. Arbetet för att utveckla bättre utbildning och språkpraktik för gruppen som
omfattas av utbildningsplikt pågår under vintern 21/22 .

Fokusområden: Att företagen i Ale är mer livskraftiga

Ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag är en förutsättning för Ale kommuns utveckling. Ales
näringsliv mår sammanfattningsvis mycket bra. Den senaste statistiken från bolagsverket visar att Ales företag i
snitt har en nettomarginal (procentuell vinst efter operativa och finansiella kostnader) som uppgår till 8% att
jämföra med ett rikssnitt på 5% (Västra Götaland 6,7%). Antalet konkurser under året uppgick till fyra att
jämföra med 12 stycken (snitt de senaste tre åren). I Svenskt Näringslivs ranking över kommunalt
näringslivsklimat återfinns Ale däremot på en föga hedrande plats 186. Särskilt utmärkande och med gott
näringslivsklimat korrelerande kriterier är upplevd tillgänglighet och positiv attityd till näringslivet från politiker
och tjänstemän. Under 2022 kommer särskild vikt att läggas på just detta.

Kommunen arbetar för att stärka företagen genom att bland annat erbjuda råd, stöd och utbildning vid
företagsutveckling genom olika tillväxtprogram men också genom att lotsa till externa
företagsutvecklingsprogram.

Vid planläggning av verksamhetsmark ska det planeras för en god infrastruktur. Vid planläggning bör
bestämmelser formuleras som skyddar verksamheter och möjliggör deras utveckling. Detta är ett område för
kommunen att fortsatt utveckla inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.

Fokusområden: Hur väl lyckas vi som kommun med att få människor som

står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete.

Kommunen tar särskild hänsyn till utmaningen med ungdomsarbetslöshet och människor som står långt från
arbetslivet vid företagsetableringar med syfte att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med
olika förutsättningar kan försörja sig.

Flera delar av kommunen tar emot medarbetare med stödanställningar eller medarbetare som arbetstränar.
Samarbetet mellan sektorerna för socialtjänst samt för utbildning har utvecklats under året.

Effekterna utifrån sammanslagningen av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten till en enhet
(AMFE) börjar visa sig. Enheten arbetar intensivt med att klienterna inom försörjningsstöd ska ha en
arbetsmarknadsplan. Under året har även mottagande för nyanlända och boendesociala insatser organiserats vid
arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten vilket ökar möjligheten att stödja enskilda och familjer i en större
del av livssituationen. Det bedöms kunna bidra positivt för återgång till arbete eller inträde på arbetsmarknaden.

Ale kommun har låga genomströmningssiffror för målgruppen nyanlända efter etableringsperioden och i
synnerhet de nyanlända som omfattas av utbildningsplikten. En kartläggning inom AMFE visade att det i juli
2021 fanns cirka 70 Alebor i behov av kortare utbildning och stöd, ett så kallat jobbspår. 64 personer är aktuella
för DUA (Delegation för unga och nyanlända till arbete), varav 11 personer är under 20 år och 5-6 personer
tillhör målgruppen för utbildningsplikt. Med kartläggningen som underlag har ett utvecklingsarbete påbörjats
tillsammans med berörda sektorer för att utveckla stödet till målgruppen. Det finns grupper i Ale kommun som
saknar behörighet och därför inte kan ta del av det utbildningsutbud som finns inom Gr för vuxna. Det
uppmärksammas också att en tätare uppföljning kring målgruppen som är gemensam för sektorerna och
Arbetsförmedlingen krävs för att tidigt hjälpa människor att få hjälp och stöd för att komma vidare mot
utbildning och arbete. Målgruppen inom utbildningsplikten behöver identifieras redan under första halvåret av
etablering så att stöd för studier kan sättas in. Jobbspår behöver utvecklas med tillhörande kortare utbildning och
en plan som ger möjlighet till fortsatt utbildning övertid. Aktuella jobbspår under utveckling är exempelvis mot
lokalvård, förskola, fastighet, äldreomsorg och funktionshinder.

Förvaltningens bedömning är att det finns stora möjligheter att utveckla yrkesutgångar för att omfatta vuxna i
målgruppen genom att bygga ut yrkespaketen med exempelvis språkstöd. För att kunna göra en sådan satsning
kommer kommunen behöva att omprioritera resurser.
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Den stora omorganisationen av arbetsförmedlingen har fortsatt haft inverkan på samverkan på lokal nivå. En
farhåga apropå arbetsförmedlingens omorganisering är att kommunen riskerar att bli sista anhalten för dem som
har allra svårast att ta sig vidare från sin situation vilket sannolikt kommer ställa andra krav på kommunens
erbjudanden till målgruppen.

Fokusområden: Särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet och försörjningsstöd

Bedömningen är att kommunen har ett särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet och försörjningsstöd.

Stärkt intern samverkan har utvecklats där unga personer har anställts genom arbetsmarknadsanställningar.

Ale kommun har gått med i DUA - Delegation för unga och nyanlända till arbete. Under hösten 2021 har en mötesplats
öppnats i AMFE`S lokaler i Nödinge där utbildning, socialtjänst och andra regionala aktörer samarbetar.

För den yngre målgruppen har startats nya yrkesutgångar på IMY i samarbete med Komvux och med hjälp av
InVux. Nu erbjuds Vård och omsorg, Barn och fritid, Bygg och anläggning, samt Industriteknisk utbildning. Ett
nära samarbete med lokalt näringsliv är under uppbyggnad.

Kring gruppen nyanlända finns fler åtgärder att vidta inom kommunen där jobbspår är en viktig del. Arbetet för
att utveckla bättre utbildning och språkpraktik för gruppen, som omfattas av utbildningsplikt, pågår under
vintern 21/22 .

Ale kommun driver ett projekt, kallat InVux tillsammans med andra GR-kommuner sedan hösten 2019.
Projektet syftar till att få målgruppen unga i risk för utanförskap till utbildning och arbete. I projektet deltar
grundskolans senare del, Ale gymnasium, Kommunal aktivitetsansvaret (KAA), Elevhälsan, Komvux, AMFE,
Socialtjänstens både ungdom och vuxendel, samt Kultur och fritid. Under året har är 37 personer varit inskrivna i
InVux och flera av deltagarna har kommit vidare i arbete eller utbildning.

Ett arbete pågår inom ramen för InVux och DUA att utveckla rena yrkespaket för vuxna över 20 år, som inte
kommer vidare till annan utbildning. Ale gymnasium och Komvux i samarbete ser över möjligheterna att erbjuda
yrkespaket inom Bygg, Industri, Vård och omsorg, samt Barn och fritid. Ett arbete pågår att säkra
utbildningsvägar för unga från Ale gymnasium och över till Komvux för de som inte tagit gymnasieexamen, så
kallad sammanhållen utbildning.

Det kommunala aktivitetsansvaret åligger kommunen och riktar sig till 16-20 år som inte har en godkänd aktivitet
(arbete eller studier). I december 2021 var det 87 ungdomar på listan, varav 50 ungdomar som hade någon form
av arbete. Målet för gruppen är utbildning och företrädesvis en gymnasieexamen. Arbetet med individuella
handlingsplaner och vägar ut i utbildning och arbete för målgruppen inom KAA har pågått och pågår inom
InVux.

Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för att

erbjuda så många ungdomar födda 2004-2005 feriearbete inom sina

verksamheter sommaren 2021.

Samtliga sektorer förutom kommunstyrelsen har erbjudit ferieplatser under 2021. Antalet ferieplatser hos de olika
sektorerna har varierat från ett fåtal till över 50.

Hållbart samhällsbyggande

Kommentar

Effekterna av klimatförändringarna påverkar samhällsbyggandet i stor utsträckning, vilket behöver beaktas. I
synnerhet när det gäller skyfall, översvämningar, skredrisk och vattenbrist.

En ny översiktsplan för Ale kommun beslutades om 2021. Tillväxten som i enlighet med översiktsplanens
intentioner skall ske, ska ske på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt där en av översiktsplanens
strategier för detta är att den största delen av befolkningstillväxten ska ske där förutsättningar för hållbara
transporter av människor och varor är som bäst. Arbetet med en klimatanpassningsplan är uppstartad under
2021 och planen är en viktig del i kommunens hållbara samhällsbyggande då den identifierar kommunens risker
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och de åtgärder på flera olika plan som bedöms kunna minska risken samt öka kommunens motståndskraft. Ett
omfattande saneringsarbete är planerat för, som bedöms positivt bidra till kommunens hållbara
samhällsbyggande då detta arbete dels tillgängliggör mark som i dagsläget är förorenad och minskar risken för att
föreningar i samband med tex stora skyfall når Göta älv som måste värnas. I kommunens arbete med att utveckla
samhällsbyggnadsprocessen har flera förslag på förbättringar och förtydliganden mellan och inom nämnderna
identifierats och beslutats om.

Klimatpåverkan för kommunens matproduktion har kontinuerligt sänkts under åren och fortsatt arbete görs
kring detta. I projektet Kunskapskliv för klimatsmart offentliga måltider som pågick från 2018 till början av 2021
sänktes klimatpåverkan av alla de livsmedel som köptes in till kommunen med 14 procent.

Kulturarvsperspektivet är viktigt att beakta på ett tidigt stadium i samhällsbyggnadsprocessen för att det hållbara
samhällsbyggandet också ska omfatta den kulturella aspekten och den kulturella infrastrukturen. Den
infrastrukturen ger förutsättning för att invånare i Ale ska känna trygghet samt få tillgång till god livsmiljö i sin
närhet. Ökad samverkan med andra sektorer är avgörande för att nå framgång i detta. I kulturplanen för Ale
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2020-05-11 KF § 101, finns centrala perspektiv och förhållningssätt
samt mål beskrivna. Området "Lätt att trivas" beskriver vikten av utformningen av det offentliga rummet för att
skapa funktionella, vackra och trygga miljöer. Tillsammans med sektor samhällsbyggnad och sektor service
kommer riktlinjer kring användandet av den så kallade 1%-regeln att tas fram under 2022.

De stora projekten med detaljplaneringen för Nödinge centrum och en trygg vattenförsörjning med den nya
överföringsledningen är ytterligare två tydliga exempel på hur Ale kommun arbetar vidare med ett hållbart
samhällsbyggande. Båda projekten har på sina olika sätt bäring på att hitta balansen eller förutsättningar för en
hållbar utveckling och ett hållbart samhällsbyggande. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen har
inletts vilket också blir en viktig del i en hållbar utveckling för Ale kommun.
Under 2021 antog och genomförde Ale kommun fem klimatlöften inom ramen för den regionala satsningen
Kommunernas klimatlöften som är en del av genomförandet av Klimat 2030. De löften som kommunen
genomfört under 2021 är:

 Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

 Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar

 Vi använder cirkulära möbler

 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

 Vi arrangerar event/aktiviteter riktade till allmänheten om klimat

Under året har två nya klimatlöften antagits som ska genomföras under 2022, dessa är:

 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

 Vi genomför energieffektiviseringar

I mars 2021 antogs Ale kommuns Energi- och klimatstrategi 2030. Varje nämnd fick i uppdrag att arbeta fram
handlingsplaner för genomförande av strategin. Sektor Samhällsbyggnad, sektor Service och sektor
Kommunstyrelsen har tagit fram handlingsplaner. Övriga nämnder har inte färdigställt sina handlingsplaner men
planerar att göra detta under 2022. Pandemin och personalbrist är bidragande orsaker till att handlingsplaner inte
tagits fram för samtliga sektorer under 2021.

Den statistik över växthusgasutsläpp i kommunen som tillhandahålls av SMHI innehåller ett fel i den senaste
uppdateringen vilket gör att utsläppen från industrin inte stämmer. Om industrin fråntas statistiken kan man se
att övriga sektorers utsläpp inte har förändrats nämnvärt de senaste åren. Statistiken släpar efter några år och den
senaste tillgängliga datan är från 2019.

Resandet har minskat under pandemin och detta syns både i statistiken över antal mil med bil per invånare och
resor med Alependeln. Den senare har minskat med cirka 50% jämfört med före pandemin. Resandet bland
kommunens anställda med privat bil har också minskat. Antal mil med privat bil för 2021 har enligt utbetald
milersättning minskat med 66 % sedan 2018.

Antalet personbilar i trafik i kommunen som drivs enbart av el uppgår 2021 till 363 stycken. Det är mer än en
fördubbling jämfört med 2020 men utgör fortfarande en låg andel av den totala personbilsflottan, 2,3 %.

Fokusområden: Förändra samhällsstrukturer i Ale Kommun

"Vi får det samhälle vi bygger". Ale kommun ska arbeta för en god blandning av olika bostadstyper och service.
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Översiktsplan (ÖP) och fördjupad översiktsplan (FÖP) pekar ut önskad utveckling. Detaljplanen kan styra den
förväntade inriktningen. En bedömning av hur varje detaljplan bidrar till målet bör göras. Det behöver tas fram
övergripande statistik om människors boendevanor och önskemål som kan samlas i en kunskapsbas. I ÖP och
FÖP bör det finnas tydliga inriktningar på vilken typ av exploatering som behövs i de olika områdena. I
detaljplanen skall det vara tydligt vilken typ av bebyggelse kommunen behöver komplettera med. Utöver detta
kan det behövas styrdokument för detaljplaner, såsom behandling av trafik och mobilitet, dagvatten samt risker.
Sammantaget skapar det en transparens för aktuella exploatörer. Bostadsförsörjningsprogrammet 2017-2021
beskriver beståndet idag och att det ska bli blandade upplåtelseformer. En dialog med Alebyggen gällande
bostadsförsörjning anses viktig för att balansera marknaden.

Fokusområden: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och lösa

samhällsutmaningar

LRFs lokalföreningen har under 2021 deltagit i arbetet med att ta fram ett planeringsunderlag för jordbruksmark.
Samarbetet har gett djupare kunskap i frågor kopplat till jordbruksmarken.

Kommunen har gått in i ett samarbete som Chalmers leder kring digitala tvillingar där offentliga organisationer
(kommuner och regioner), näringslivet och universitet och högskolor samarbetar för att lösa olika
samhällsutmaningar där teknik i form av en digital tvilling kan bidra med beslutsunderlag. Under 2021 har en
inventering av möjliga case för Ales del där en digital tvilling kan användas, genomförts.

Covidutmaningen utlöste ett nödvändigt samarbete som utvecklats till att näringslivet och kommunen nu
tillsammans skapat en beredskap för att smidigt lösa akuta frågor i samband med större etableringar.

Ett samarbete har utvecklats med FRG (frivilliga resursgruppen) som går ut på att FRG kan stödja den
kommunala organisationen på frivillig basis i olika situationer. Vidare finns samverkan med bland annat
nattvandrare.

Fokusområden: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen

Kommunen har antagit klimatlöften. Löftena rör upphandling, gröna lån, cirkulära möbler och utåtriktade
aktiviteter mot allmänheten. Uppföljning av löftena visar att Ale uppfyller samtliga löften för 2021. Nya löften är
tagna inför 2022.

Efterfrågan på energi- och klimatrådgivning hos allmänheten har ökat jämfört med föregående år och rådgivning
har getts till ca 60 privatpersoner i år. En lunch kring elektrifiering har även genomförts i form av en
företagslunch med näringslivet som har ökat kunskapen kring hur de konsumtionsbaserade utsläppen kan
minskas och affärsnyttan i detta.

Ett aktivt arbete pågår i kommunens verksamheter för att minska matsvinn. Uppföljningen av effekten av arbetet
försvårades av pandemin där enbart en mätning kunde genomföras.

Bytarcontainrarna på ÅVC Sörmossen samt mobil ÅVC med möjlighet att lämna prylar och kläder till återbruk är
ett exempel på aktiviteter för att minska konsumtion och således de konsumtionsbaserade utsläppen. Införande
av fler fraktioner på ÅVC och verka för att avfall som kommer in på anläggningen i första hand ska återbrukas,
sedan materialåtervinnas och i sista hand energi återvinnas. Den mobila återvinningscentralen är omtyckt då
kommunens ÅVC är svår att nå för dem som inte har bil.

Inom va-verksamheten verkar man för en lägre mängd ovidkommande vatten som ger lägre elkostnader samt
kemikalieförbrukning vilket innebär mindre utsläpp. Förnyelse av ledningsnätets spill- och dagvattenledningar har
minskat mängden ovidkommande vatten på de renoverade ledningssträckorna. Flödesstyrd kemikaliedosering har
under hösten återupptagits på reningsverket, vilket bör ge en effektivare och lägre kemikaliedosering.

Fokusområden: Handla lokalt

Ett webinar genomfördes i mars för att få fler lokala företag att delta i upphandlingar.

Julklappen för kommunalt anställda 2021 var ett digitalt presentkort laddat med 500 kronor som kunde användas
i ett 60-tal anslutna lokala affärer, caféer-restauranger och serviceinrättningar. Julklappen har förutom ökad lokal
omsättning bidragit till förbättrade kontakter med lokala aktörer.

Vid detaljplanering kan kommunen skapa torgytor för lokala producenter samt hjälpa till att informera om att de
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finns. Vid planering bör de ytorna vara placerade så att det blir lätt att ta sig dit via pendelstationerna samt nära
till gång- och cykelvägar.

Fokusområden: Samordnad varudistribution

Kommer att hanteras inom ramen för projekt cirkulära möbelflöden under 2022. Arbetet är försenat pga
pandemi.

Fokusområden: Arbetet med ekosystemtjänster bör intensifieras

Göta älv, som vattentäkt, behöver skyddas. Tillsyn på miljöfarliga verksamheter inom kommande utökat
vattenskyddsområde prioriteras. Tillsyn utförs på avlopp och djurhållning inom avrinningsområdet för Göta älv.
Det har under perioden skapats en tillsynsgrupp som hanterar skyddsområdet inom älven. Det är ett samarbete
mellan intilliggande kommuner som tillsammans verkar för att utöva tillsyn.

Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och
förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.

Vid planläggning bör det ges utrymme för ekologiskt hållbara och merskapande lösningar avseende natur- och
rekreationsvärden, som hanterar skyfallsytor och skyfallsvägar samt dagvatten och man ska utnyttja naturliga
lösningar så mycket som möjligt. Vid planering samt bebyggelse är det av vikt att få ökade naturvärden. Frågan
om ekosystemtjänster behöver således bli ett naturligt inslag i varje detaljplan.

Fokusområden: Kommunens arrenden

Det finns en väl fungerande rutin för hantering av arrenden. Vid nytecknande och förnyande arrendeavtal ställs
alltid krav på ekologisk odling. Omförhandling av bostadsarrenden pågår för att höja arrendet till
marknadsmässig nivå. Flertalet avtal om bostadsarrenden är omförhandlade. Dock återstår omförhandling av två
avtal där avtalstiden löper ut under 2024. De hålls under uppsikt tills vidare.

Fokusområden: Möjlighet till odling på hushållsnivå

I kommunen finns det tre stycken områden med odlingslotter. Den långa väntelistan på odlingslotter tyder på att
intresset för odling är stort. Tillsammansodling innebär att man odlar tillsammans inne i samhället. Kommunen
har ingått ett arrendeavtal med föreningen Tillsammansodling och ett odlingsområde är under uppbyggnad i
centrala Älvängen. I nya planer bör man kunna ge plats för gemensamma odlingsytor.

Fokusområden: Arbetet med klimatsmart upphandling

Arbetet med klimatsmart upphandling är en integrerad del av kommunens ordinarie upphandlingsförfarande.
Relevanta klimatkrav omhändertas i upphandlingsunderlag kontinuerligt. Upphandlingsavtal finns tex också med
företag som arbetar med att sälja livsmedel som annars riskerar att bli till matsvinn. Detta är ett klimatsmart
komplement till ordinarie livsmedelsupphandling och ligger i linje med Sveriges nationella livsmedelsstrategi.
Andra perspektiv som omhändertas genom ordinarie upphandling är tex krav på att anbudslämnande
organisation ska ha miljö och kvalitetsplan.

Fokusområden: Intraprenad

Inom sektor socialtjänst finns i dagsläget två intraprenader igång - båda inom verksamhetsområdet särskilda
boenden och hälso- och sjukvård. Inga fler intraprenader är planerade för närvarande men de båda
intraprenaderna på Backavik och Björkliden erbjuder dialog och information till andra enheter och verksamheter,
i första hand internt i kommunen, som har tankar och frågor om intraprenadmodellen.

Högsta prioritet för användning av det överskott som intraprenaderna försöker arbeta fram är aktiviteter som
sammankomster, gemenskap över boendet, utflykter och underhållning. Alla dessa, lite mer storskaliga former av
social stimulans har på grund av covid-19 varit svåra att genomföra under hela året, detta trots att besöksförbudet
hävdes i oktober året innan. Osäkerheten angående smittorisker och hyresgästernas speciella sårbarhet med tanke
på ålder och multidiagnoser har gjort att aktiviteter och stimulans blivit småskaliga och oftast bara inom
boendeenheten.
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Backavik har i överenskommelse med fastighetsägaren satsat på inomhusmiljö och luft samt planerat för inköp
och installation av ett växthus i trädgården. Under sista halvåret har Backavik gjort anställningar för att trygga
bemanning och kommande vakanser samt säkra kvalitet och säkerhet.

Björkliden har på samma sätt satsat på bemanning och tid för hyresgästerna. I samband med chefsbyte på
Björkliden uppstod frågeställningar om vad en Intraprenad faktiskt är och vilka villkor driftsformen ger till
medarbetarna, dvs rättigheter, skyldigheter och möjligheter i relation till enheter i reguljär driftsform. Alla
frågetecken är inte ännu uträtade utan arbetet fortsätter 2022.

Ett Ale

Kommentar

Digitalisering ses som en nyckel för att möta framtida utmaningar vad avser lösningar för hållbar utveckling
ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Kommunen arbetar med målsättningen genom bland annat digitalisering och utveckling av likvärdiga
administrativa processer och styrdokument. Workshops har genomförts med alla chefer i kommunen för att ge
förvaltningsledningen och målsägare ett underlag att arbeta vidare med under våren 2022.

Inom ramen för digitaliseringsarbetet kartläggs kommunens digitaliseringsinsatser och kostnader i syfte att bland
annat föreslå en modell för styrning av digitaliseringsmedlen. En chatbot för HR-lön har startats upp som
kommer att utvärderas under våren 2022. En digital mognadsmätning har genomförts och en kartläggning av
kommunens kostnader för digitalisering.

Ett projekt för att modernisera ale.se har startats upp, vilket är ett omfattande arbete som förväntas pågå under
1-1.5 år och som positivt kommer påverka kommunens möjligheter att kommunicera via ale.se.

Slutligen pågår ett löpande arbete med att skapa förutsättningar för en likvärdig administrativ process, som är en
del i ett Ale.

Fokusområden: Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg som

skapar tillgänglighet dygnet runt

2021 anställdes en digitaliseringsstrateg som kommunövergripande och strategiskt ska driva och stödja sektorerna
i en digital förflyttning. Det pågår mycket digitaliseringsrelaterade aktiviteter i sektorerna och det finns behov av
samordning och samarbete mellan sektorer.

 Kommunen deltar i ett antal större digitaliseringsprojekt i samverkan med andra aktörer. Några exempel
är:
-DiMiOS som syftar till att synliggöra organisationens digitala mognad och digitala arv
-VGR-projektet Framtidens vårdinformationsmiljö som syftar till att uppnå en sammanhållen
vårdinformation.

 Ett pilotprojekt har startats upp med syftet att utveckla former för ett digitalt koncept för "smarta
lokaler" för såväl lokalförvaltning som stöd för kärnverksamheternas verksamhetsutövning.

 Det finns behov av att höja kompetensen inom digitalisering med avseende på effekthemtagning,
nyttorealisering, innovation och projektledning. Kommunen kommer under 2022 delta i Dios en
nationell systemkartläggning som kommer resultera i ett beslutsunderlag för en mer ändamålsenlig
systemförvaltning.

 Översyn genomförs av alla styrande dokument kring digitalisering.

 En systematisering av omvärldsbevakning med beröring på digitalisering håller på att utarbetas.

 Arbetet pågår för att ta fram en instyrningsprocess för centrala digitaliseringsmedel. Det kommer leda till
en ökad samordning av digitaliseringsinsatser.

 Digitaliseringsarbetet utvecklas fortsatt genom att fånga upp medborgarnas, det lokala näringslivets och
medarbetarnas behov.

Förvaltningsledningen har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för att utveckla en innovationskultur inom
kommunens verksamheter.



Ale kommun årsredovisning 2021 34

Fokusområden: Väl fungerande kommunikation och informationsflöden

för/mot Ales invånare

Kommunen arbetar med den övergripande externa kommunikationen och har fokus på nytta för invånarna och
det allmänna intresset. Utgångspunkten är samtidigt att öka förståelsen för vilket ansvar kommunen har, inte
minst under det senaste årets pandemi.

Ett arbete med en förstudie har startats upp med syftet att modernisera ale.se vilket är ett omfattande arbetet
som kommer att positivt påverka kommunens möjligheter att kommunicera via ale.se.

Fliken "Kommun och politik" på www.ale.se har gjorts om så att det blir enklare att navigera och att relevant
information finns publicerad.

Handlingar och sammanträdesplanering till nämnderna finns samlad, organisationen är beskriven genom
organisationsschema, styrdokument finns tillgängliga m.m.

 Ny policy för kommunikation, service och bemötande samt riktlinjer för service, tillgänglighet och
bemötande är beslutade.

 En robot som ska kunna hantera HR-frågor från medarbetare är framtagen. Det finns behov av fortsatt
träning och utveckling av roboten.

 Bemötandet i kontaktcenter har förbättrats. Mätningar har visat ökning från 3,8 i maj 2020, 4,2
november 2020 till 4,4 november 2021. Nästa steg är att fråga Aleborna direkt vad de tycker om
bemötandet i kontaktcenter.

 I kontaktcenter är andelen besvarade telefonsamtal 92 procent och i 80 procent av telefonsamtalen får
kunden hjälp direkt.

 Informationsfilmer som används vid chefsintroduktion är producerade.

 Informationen till medarbetare om olika delar av befintligt stöd och service inom kommunen behöver
utvecklas.

Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare

resursanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar

Dialoger mellan olika delar av kommunen har utvecklats och stärker nyttan och värdet för invånarna. Exempel
på detta är dialog mellan överförmyndarnämnden och övriga verksamheter, främst socialtjänst vilken också ger
ökad kunskap om uppdrag och ansvar, vilket kan underlätta för ställföreträdarna i sina uppdrag, oavsett om de
möter överförmyndarnämnden eller socialtjänsten. Ett annat exempel är dialoger på alla chefsnivåer mellan
service och övriga sektorer med syftet att skapa förutsättningar för en effektivare resursanvändning. Bland annat
har en modell för tillsynsstäd i idrott arbetats fram. Genom TSI stärks och utvecklas samarbeten inom
kommunen men också mellan kommunen och andra delar av samhället.

Arbetet med en tydlig samhällsbyggnadsprocess och en lokalförsörjningsprocess för kommunen har tagit form.
Under 2022 kommer dessa processer beslutas och implementeras. Gemensamma lokaler för
driftsorganisationerna och en samutnyttjning anses var en möjlighet att utnyttja resurser på ett effektivt sätt.
Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med sektor service ett mål om att samla kommunens olika
driftorganisationer. Det innebär att samla fastighet, va-enheten samt gata/park-enheten under samma tak,
centralt i Nödinge. Vidare skulle gemensamma lokala satellitkontor upprättas i lämpliga lokaler i södra respektive
norra Ale. Målsättningen är att uppnå stordriftsfördelar vilket innebär effektivisering, kunskapsöverföring och
samutnyttjning av resurser. Det skulle troligtvis minska sårbarheten, transportsträckor samt att öka trivsel och
åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö. Sektor service har hittat en lämplig lokal men det återstår ännu några
frågetecken.

Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra aktörer i

genomförandet av verksamhetsplan och budget

 Ett flertal kontakter med företag för etablering i kommunen har genomförts.

 Arbetsmarknadsenheten har skapat nya kontaktytor mot företag för att kunna ta emot unga och
nyanlända långt från arbetsmarknaden.

 Ett samverkansprojekt tillsammans med Nödinge SK och Alafors IF pågår med syfte att hitta ny
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samverkansform för att bedriva en förebyggande gruppverksamhet för ungdomar som ska motverka att
fler barn och unga hamnar i ett utanförskap.

 PAR (Polis, ambulans, räddningstjänst) genomförs där man besöker årskurs 8 i kommunen för att öka
kunskapen om blåsljusverksamheten och stärka förtroendet mellan unga och polis, ambulans och
räddningstjänst.

 Ett socialt investeringsprojekt med Skepplanda läkarhus har startat. Det handlar om att testa en ny
samverkansform där vårdnadshavare får möjlighet till stöd för sin egen hälsa när en elev aktualiseras
inom elevhälsan. Syftet är att öka både barnet och vårdnadshavarens hälsa och öka möjligheten för
barnet att kunna fullfölja sina studier.

 Samverkan med frivilliga resursgruppen (FRG) har utvecklats - huvudsakligen kring nödel, transporter
och att understödja Ale El i händelse av kris.

 Utökat samarbete med Polisen, och kommunens "egen" kommunpolis. Regelbundet delas lägesbilder
och strategisk samverkan har utvecklats.

En arbetsgivare

Kommentar

På våra chefsmöten är temat en arbetsgivare - vad behöver vi göra för att uppfattas som en arbetsgivare?
Kommunen har under 2021 i brett samarbete från samtliga sektorer arbetat fram en övergripande rutin för
tillfälligt och frivilligt arbete på distans. Rutinen ska tydliggöra tillfälligt och frivilligt arbete utanför arbetsgivarens
lokaler. Tillfälligt och frivilligt arbete på distans är en viktig del av framtidens arbetsliv tillsammans med
digitalisering, modernisering och utveckling av verksamheten. Arbetsgivaren vill med denna rutin skapa tydlighet
och främja målen ”En arbetsgivare” och ”Ett Ale”.

Policy för Kommunikation, service och bemötande antogs av kommunfullmäktige under 2021. Utifrån policyn
har riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande tagits fram och antagits.

För att stötta chefer i deras uppdrag finns informationsfilmer samt information om service, bemötande och
tillgänglighet på intranätet i chefsutbildningen.

Fokusområden: Jämlika villkor och förutsättningar

Ärendeflödesmätningar har genomförts vid två tillfällen under våren 2021 på HR lön. Mätningen har identifierat
områden där en effekthemtagning har potential och där teknik kan automatisera informationssökning vilket i sin
tur kan frigöra mänskliga resurser för andra arbetsuppgifter. Av den anledningen genomfördes en pilot på just
HR lön med en chatbot under 2021/2022.

Omvärldsbevakning av hur anställningsavtalen kan digitaliseras har gjorts. Projektgrupp är tillsatt som ska
presentera förslag under tertial 1 2022.

Arbetet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen fortsätter för att skapa en tydlig bild av
nuläget och framtida behov.

Kompetensutveckling av befintlig personal sker aktivt genom vårdcollege, riktade utbildningsinsatser för
outbildade barnskötare samt flera andra utbildningsinsatser för både individer och grupper.

BAS översyn har genomförts och samtliga tjänster har BAS-värderats tillsammans med respektive chefer. Dessa
värderingar har sedan kalibrerats gentemot övriga GR kommuners värderingar. De högre chefspositionerna har
kalibrerats med stöd från en konsult från AON.

Som ett prioriterat steg i kommunens ledarutveckling har ett grundutbildningspaket tagits fram, ett löpande
arbete som kommer fortgå över tid och utvecklas. Vidare har upphandling av ett Ale specifikt
ledarskapsutvecklingsprogram genomförts. Planering framåt avser att identifiera och sjösätta ytterligare insatser
under 2022.

Fokusområden: Transparens och tydlighet

Arbetet med ökad transparens fortskrider och sker främst genom följande:
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- Publicering av samtliga politiskt beslutade dokument på www.ale.se i den så kallade författningssamlingen.
Genom förändringar av strukturen på hemsidan har informationen strukturerats på ett sådant sätt att den är
lättare att ta del av, hitta och framförallt samlad på ett ställe. Åtgärden främjar både extern och intern
transparens.
- Åtgärd motsvarande det ovan nämnda har genomförts i verksamhetshandboken på DAP (intranätet).
- Åtgärder (kommungemensamma) inom arbetet med diariet såsom gemensamma benämningar av ärenden m.m.
fortsätter för att göra det transparent över sektorsgränserna.
- En centralisering av nämndadministration och registratur har initierats.
- Handlingar och protokoll publiceras samlat på www.ale.se på ett sätt som samlar alla dokument på ett ställe.
Handlingarna publiceras som en sammanhållen fil med rubriker, vilket gör att det blir enklare att ta del av.
- Arbetet med nytt ärendehanteringssystem innebär att kravställning kommer ske av funktioner som
webbdiarium, postlistor m.m.
- Klassificeringsstrukturer och informationshanteringsplaner gör det tydligt för invånarna vilken information vi
hanterar och hur.
- Tydlighet främjas genom kommungemensamma riktlinjer för styrdokument, tydliga ansvar för bland annat
remisser m.m.

Fokusområden: Utvärdera den tillitsbaserade styrningen regelbundet

I slutet på 2021 antog kommunfullmäktige ny styrmodell för Ale kommun. Den tillitsbaserade styrningen utgår i
modellen från genomförandet av dialogsamtal. Under 2022 kommer ett arbete pågå med att implementera den
nya styrmodellen. Det är först i och med implementeringen som arbetet med tillitsbaserad styrning systematiseras
likvärdigt över hela kommunen och får ett sammanhang varifrån den kan utvärderas. Därmed har i dagsläget en
utvärdering inte genomförts ännu.

Fokusområden: Genomföra test för att se effekten av färre personal per

första linjens chef

Ett test med minskat kontrollspann genomförs på Garverivägens äldreboende, korttidsenhet och dagverksamhet.
Från ett enskilt ledarskap anställdes ytterligare en enhetschef med en form av traineeupplägg för de första 10
månaderna. Inför sommaren omvandlades traineetjänsten till en ordinarie enhetschefstjänst och ansvaret för
husets verksamhet och arbetsmiljö fördelades mellan de två enhetscheferna. Förändringen innebar stor skillnad
för enhetschefernas upplevelse av sin arbetssituation, med ett kontrollspann på ca 25 medarbetare per
enhetschef. Samtidigt synliggjorde det minskade kontrollspannet per enhetschef behov av åtgärder för
verksamhetsutveckling och säkerhet som i sin tur generade processutveckling och närmare ledarskap.

Åtgärden med minskat kontrollspann ska enligt målsättningen också undersöka om upplevelsen av arbetsmiljön
förändrats samt om åtgärden haft betydelse för sjukfrånvaron på enheten.

Frågan om medarbetarna upplevt en förändrad arbetsmiljö med anledning av minskat kontrollspann för deras
enhetschefer är inte ännu ställd. Inför förändringen gjordes ingen basmätning av den dåvarande upplevelsen av
arbetsmiljön varför en jämförelse är svår att göra. Frågor om den upplevda arbetsmiljön kommer dock att ställas
till medarbetarna under våren 2022.

Under hösten riktades särskilt fokus på samverkan och dialog mellan nattgruppen och enhetscheferna då
upplevelsen var att den var dåligt fungerande. Medarbetarna framförde missnöje med bland annat scheman och
beslut från enhetscheferna medan enhetscheferna upplevde dålig respons och engagemang från medarbetarna. I
december hölls ett möte med samtliga berörda inklusive Kommunal, HR och verksamhetschef. Beslut fattades
om att beställa en arbetsmiljökartläggning med individuella samtal för medarbetarna på natten samt
enhetscheferna. Utifrån resultatet ska sedan åtgärder samverkas fram och beslutas.

Sjukfrånvarons utveckling under 2020-2021 har på grund av pandemin varit utanför det normala med
medarbetare som testat positivt för covid-19, varit hemma med symtom eller i familjekarantän. Men jämförelser
mellan åren kan ändå göras eftersom förutsättningarna varit i stort de samma mellan åren;

På äldreboendet Garverivägen har den totala sjukfrånvaron minskat mellan åren, från 13,06 till 12.57. det är den
korta sjukskrivningen som står för minskningen.

På korttidsenheten Garverivägen har den totala sjukfrånvaron ökat mellan åren, från 11,52 till 13,24. Det är den
långa sjukskrivningen som står för ökningen från 3,88 till 7,45 medan den korta sjukfrånvaron minskat från 6,02
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till 4,68.
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Ekonomisk analys

I detta avsnitt redovisas en analys av kommunens ekonomi. Avsnittet innehåller även driftredovisning,
kassaflödesanalys, resultaträkning, notförteckning, investeringsredovisning, exploateringsredovisning samt
pensionsredovisning.

Ekonomisk sammanställning

Resultaträkning

Mkr Not Kommunen Kommunkoncernen

2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Verksamhetens intäkter 2 405,6 427,1 572,1 590,0

Verksamhetens kostnader 3 -2 093,5 -2 233,4 -2 200,2 -2 346,9

Avskrivningar 4 -109,6 -119,1 -140,7 -147,8

Verksamhetens nettokostnader -1 797,5 -1 925,4 -1 768,8 -1 904,7

Skatteintäkter 5 1 524,6 1 634,5 1 524,6 1 634,5

Generella statsbidr o utjämn bidr 6 401,6 416,8 401,6 416,8

Verksamhetens resultat 128,7 125,9 157,4 146,7

Finansiella intäkter 7 2,6 2,9 1,1 1,5

Finansiella kostnader 8 -5,8 -3,7 -7,8 -6,4

Resultat efter finansiella poster 125,6 125,2 150,7 141,7

Extraordinära poster - - - -

Årets resultat 125,6 125,2 150,7 141,7

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 93,5% 93,9%
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Kassaflödesanalys

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat 125,6 125,2 150,7 141,7

Justering för av- och nedskrivningar 109,6 119,1 140,7 147,6

Justering för gjorda avsättningar 22,5 25,2 26,3 30,5

Justering för realisationsvinster/förluster 16,6 -7,1 16,6 -3,5

Justering för övr. ej likv påverkande poster 2,9 0,0 2,9 0,0

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet

277,1 262,4 337,2 316,4

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 12,4 -72,0 4,7 -66,3

Ökn/minskn av förråd, varulager, pågående arbeten -6,5 -0,9 -6,5 -0,9

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 6,4 59,4 15,9 62,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 289,5 248,9 351,3 311,5

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -269,1 -231,3 -522,8 -505,8

Investering i immateriella anläggningstillgångar -4,1 -2,1 -4,1 -2,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,8 1,4 0,8 1,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar - - - -

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -272,4 -232,0 -526,1 -506,2

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 60,0 50,0 252,8 262,8

Amortering av lån -75,0 0,0 -77,0 -0,4

Ökning/minskning av långfristiga skulder -9,0 5,1 -7,0 5,9

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 3,7 -2,5 2,9 -2,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20,3 52,6 171,7 265,8

Bidrag till infrastruktur

Bidrag till statlig infrastruktur -2,2 0,1 -2,2 0,1

Periodens kassaflöde -5,4 69,5 -5,3 71,1

Likvida medel vid årets början 153,5 148,1 154,8 149,5

Likvida medel vid periodens slut 148,1 217,6 149,5 220,6

Förändring likvida medel -5,4 69,5 -5,3 71,1



Ale kommun årsredovisning 2021 40

Balansräkning

Mkr Not Kommunen Kommunkoncernen

2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 10,0 8,7 10,0 8,7

Materiella anläggningstillgångar

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 729,2 1 835,7 2 568,5 2 799,6

- Maskiner, fordon och inventarier 10 108,7 117,6 127,2 136,0

- Pågående ny- och ombyggnader - - 266,4 383,7

Finansiella anläggningstillgångar 11 43,9 46,4 23,8 26,3

Bidrag till infrastruktur 12 3,0 2,8 3,0 2,8

Summa anläggningstillgångar 1 894,8 2 011,3 2 998,9 3 357,1

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter 13 30,6 38,1 30,6 38,1

Varulager VA 2,3 1,7 2,3 1,7

Övriga kortfristiga fordringar 14 89,3 161,3 99,3 165,6

Likvida medel 15 148,1 217,6 149,5 220,6

Summa omsättningstillgångar 270,2 418,7 281,7 426,1

Summa tillgångar 2 165,0 2 429,9 3 280,6 3 783,2

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 16

Årets resultat 125,6 125,2 150,7 141,7

Resultatutjämningsreserv 100,0 100,0 100,0 100,0

Övrigt eget kapital 936,7 1 062,3 1 357,8 1 508,3

Summa eget kapital 1 162,3 1 287,5 1 608,5 1 750,1

Avsättningar

Avsättning för pensioner 17 178,8 205,3 181,5 209,1

Avsättning för återställande av deponi 5,0 4,8 5,0 4,8

Avsättning för bidrag statlig infrastruktur 18 4,6 3,6 4,6 3,6

Investeringsfond VA 19 20,6 20,5 20,6 20,5

Uppskjuten skatt - 14,8 19,0

Summa avsättningar 209,1 234,3 226,56 257,1

Skulder

Långfristiga skulder 20 405,8 461,0 1 024,6 1 292,9

Kortfristiga skulder 21 387,8 447,2 420,9 483,2

Summa skulder 793,7 908,2 1 445,6 1 776,1

S:a eget kapital, avsättningar o skulder 2 165,0 2 429,9 3 280,6 3 783,2

Ställda panter (fastighetsinteckningar)

Ansvars- och borgensförbindelser 22 609,8 822,4 5,1 5,0

Pensionsförpliktelser som ej tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna (inkl löneskatt)

23 522,5 467,7 522,5 467,7

Soliditet 53,7% 53,0% 49,0% 46,3%
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Notförteckning

Not 1

Kommunens redovisning
Redovisningen är anpassad till bestämmelserna i Lagen (218:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna redovisa i enlighet med god redovisningssed.
Kommunen tillämpar i möjligaste mån de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning
(RKR). Se dock undantag under exploateringstillgångar nedan.

Anläggningstillgångar och kapitalkostnader
Värdering av anläggningstillgångar sker till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Anskaffningsvärdet
innefattar investeringsutgiften minskat med eventuella investeringsbidrag. Avskrivningarna beräknas på
anskaffningsvärdet. Linjär avskrivning tillämpas och görs efter en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Ale kommun tillämpar komponentavskrivning och en beloppsgräns på 25 tkr (50 tkr t.o.m. år 2010) för
aktivering av anläggningstillgångar.

Kapitalkostnader, dvs. avskrivningar och internränta beräknas enligt nominell metod. Internräntan för 2021
uppgick till 1,25 %.

Exploateringstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar. Årlig avskrivning sker inte och nedskrivningar sker
om det verkliga värdet är lägre än anskaffningsvärdet. Enligt Rådet för kommunal redovisning bör
resultatavräkning ske i takt med försäljning av tomter/områden. Ale kommun tillämpar dock
försiktighetsprincipen och resultatavräkning sker vid inkomster där motsvarande förväntade utgifter kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta är oftast möjligt först i slutskedet av exploateringsprojektet.

2013-05-14 antog kommunstyrelsen dokumentet "Exploateringsprocessen i Ale kommun" som beskriver Ale
kommuns rutiner för exploateringsprocessen. Som en följd därav beräknas och belastas aktiva
exploateringsprojekt fr.o.m. 2013-07-01 i förekommande fall med intern kostnadsränta (0,0 % år 2021).

Likvida medel
Koncernens tillgångar placerade på koncernkonto redovisas som likvida medel i kommunen. De kommunala
bolagens andel av koncernkontot redovisas som kortfristig skuld i kommunen.

Pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998,
förutom garanti- och visstidspensioner, redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalning av sådana
förmåner redovisas bland verksamhetens kostnader.

Intjänade pensionsförmåner fr.o.m. räkenskapsåret 1998 redovisas dels som en kortfristig skuld (avgiftsbestämd
ålderspension) och dels som en avsättning (förmånsbestämd ålderspension och visstidspensioner) i
balansräkningen och ingår i verksamhetens kostnader i resultaträkningen. I såväl den kortfristiga skulden som
avsättningsbeloppet ingår löneskatt. Räntan redovisas som en finansiell kostnad.

De årliga premier som inbetalats till KPA (tidigare SPP) för de anställda som har en särskild försäkringslösning
för den kompletterande ålderspensionen ingår i verksamhetens kostnader. I och med den premiebetalningen
ingår inte de anställdas pensionsskuld för kompletterande ålderspension i skulden hos KPA utan är den
anställdes relation till försäkringsbolaget. Beräkningen av pensionsskulden har gjorts enligt avtalet KAP-KL och
är framräknad enligt den rekommenderade modellen RIPS.

Periodisering
Fördelningen av kostnader och intäkter på korrekt redovisningsperiod sker i allt väsentligt.

Inkomster avseende anslutningsavgifter för VA har från och med år 2014 skuldförts. Anslutningsavgifterna
intäktsförs i samma takt som avskrivningstiden för de utgifter som anslutningsavgifterna är avsedda att täcka.

Inkomster avseende gatukostnadsersättningar mellan åren 2015-2019 skuldfördes och intäktfördes sedan i takt
med gatuanläggningens avskrivningar. Enligt nya direktiv från Rådet för kommunal redovisning 2020 ska
gatukostnadsersättningar intäktsföras vid färdigställandet. De ersättningar som var skuldförda från tidigare år
justerades genom en ökning av eget kapital i årsbokslut 2020.
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Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av tre delar:
Preliminära månatliga skatteinbetalningar
Prognos över redovisningsårets slutavräkning
Differens mellan slutlig taxering och redovisad skatteintäkt för föregående redovisningsår.

Den preliminära slutavräkningen för 2021 har gjorts i enlighet med rekommendation 2 från Rådet för kommunal
redovisning, vilket innebär att det är SKL:s decemberprognos, cirkulär 21:49 som använts.

Kommunal fastighetsavgift
Den kommunala fastighetsavgiften har tagits upp till det rekommenderade beloppet i SKL:s cirkulär 21:52.

Leasingavtal
Ale kommun leasar personbilar och datorer med en löptid på högst tre år. Kommunernas samtliga leasingavtal
klassificeras som operationella och har inte tagits upp i balansräkningen utan redovisas som hyresavtal.

Kommunkoncernen
Redovisningen av kommunkoncernen omfattar kommunen som moderbolag och företag i vilka kommunen
direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20 %. De bolag som inte i väsentlig omfattning påverkar den
sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning har inte konsoliderats. I kommunkoncernen ingår även
räddningstjänstens verksamhet som fr.o.m. år 2013 har flyttats från kommunal verksamhet till ett
kommunalförbund, Bohus Räddningstjänstförbund (BORF), som delas med Kungälvs kommun.

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär
att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolagen eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid
förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterföretagens tillgångs-
och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har tagits med. Interna mellanhavanden av väsentlig
betydelse har eliminerats. Redovisningsprinciperna är inte helt enhetliga mellan kommunen och dotterbolagen. I
den mån det varit möjligt har kommunens principer styrt. Någon anpassning av avskrivningsprinciperna har t.ex.
inte gjorts.

Affärsverksamheter
Enligt "Lagen om allmänna vattentjänster" som trädde i kraft 2007-01-01 ska den ekonomiska redovisningen för
VA-verksamheten särredovisas. Syftet är att tillgodose behovet av information till VA-kollektivet att de avgifter
som tas ut är riktiga. Den del av affärsverksamheternas resultat som avser taxekollektivet redovisas som
förutbetalda intäkter i kommunens balansräkning.

Ale kommun redovisar en separat resultat- och balansräkning för VA-verksamheten och
renhållningsverksamheten som en bilaga till kommunens årsredovisning. Bilagan finns att tillgå i Ale kommuns
diarium.
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Not 2

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Verksamhetens intäkter 2020 2021 2020 2021

Försäljningsintäkter 15,2 17,2 15,2 17,2

Taxor, avgifter och ersättningar 162,2 168,4 152,2 152,6

Hyror och arrenden 38,7 39,9 218,2 225,5

Bidrag och ersättningar från staten * 134,0 142,2 134,0 142,2

Övriga bidrag 3,9 3,9 3,9 3,9

Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 43,1 46,0 40,0 42,7

Exploateringsintäkter 8,2 8,3 8,2 4,7

Realisationsvinster 0,4 1,3 0,4 1,3

405,6 427,1 572,1 590,0

* År 2021 ingår intäkter på kommunen för gatukostnadsersättningar med 4,0 Mkr jämfört med 13,5 Mkr
föregående år (jämförelsestörande).

Not 3

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Verksamhetens kostnader 2020 2021 2020 2021

Inköp anläggn.-/underhållsmat. 6,4 7,3 15,8 18,3

Inköp vatten/el för distribution 9,2 9,8 9,2 9,8

Bidrag och transfereringar 54,9 56,8 54,9 56,8

Köp av verksamheter och entrepr. 397,0 433,6 367,7 401,4

Personalkostnader * 1 323,2 1 440,3 1 368,8 1 490,7

Lokal- och fastighetskostnader 114,5 115,3 108,6 109,4

Försäkringar, skatter och avg. 26,2 22,9 39,1 36,2

Övriga verksamhetskostnader 136,9 144,1 210,0 214,5

Kostnad för sålda exploateringar 11,9 3,2 11,9 3,2

Realisationsförluster 13,2 0,2 13,2 0,2

Skattekostnad - - 1,0 6,4

2 093,5 2 233,4 2 200,2 2 346,9

Personalkostnader

* Personalkostnader 2020 2021

Löner och arvoden 924,6 969,7 (+4,9%)

Sociala avgifter 286,9 297,7 (+3,8%)

Pensionskostnader och löneskatt * 108,7 170,3 (+56,7%)

Övriga personalkostnader 3,0 2,5 (-15,1%)

1 323,2 1 440,3 (+8,8%)

* 2021 avser 50,2 Mkr partiell inlösen av pensionsskuld.

Not 4

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Avskrivningar 2020 2021 2020 2021

Byggnader och tekn. anläggn. 81,7 90,0 108,7 115,2

Maskiner, fordon och inventarier 23,7 25,5 27,8 29,0

Immateriella anläggn tillgångar 4,2 3,5 4,2 3,5

109,6 119,1 140,8 147,8
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Not 5

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Skatteintäkter 2020 2021 2020 2021

Prel. skatteinbet. under året 1 554,5 1 593,1 1 554,5 1 593,1

Prognos slutavräkning -22,4 36,3 -22,4 36,3

Differens slutlig taxering och redovisad skatteintäkt föregående år -7,5 5,2 -7,5 5,2

1 524,6 1 634,5 1 524,6 1 634,5

Not 6

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Generella statsbidrag/ utjämningsbidrag 2020 2021 2020 2021

Inkomstutjämning 243,6 242,2 243,6 242,2

Kostnadsutjämning -10,6 0,4 -10,6 0,4

Regleringsavgift/bidrag 32,0 94,4 32,0 94,4

Bidrag för LSS-utjämning 1,4 4,3 1,4 4,3

Införandebidrag 13,9 0,3 13,9 0,3

Stöd pga flyktingsituationen 4,6 0,0 4,6 0,0

Stöd för att stärka välfärden 15,9 0,0 15,9 0,0

Stöd med anledning av Covid -19 * 40,9 4,4 40,9 4,4

Stöd för periodiseringsfond 1,9 0,0 1,9 0,0

En god vård för Äldre 0,0 10,7 0,0 10,7

Fastighetsavgift 57,9 60,1 57,9 60,1

401,6 416,8 401,6 416,8

* Stöd med anledning av Covid -19 avser 2021 Skolmiljarden.

Not 7

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Finansiella intäkter 2020 2021 2020 2021

Ränteintäkter 0,1 0,1 0,2 0,9

Borgensprovisioner 1,5 2,1 - -

Utdelning 0,9 0,6 0,9 0,6

Övriga finansiella intäkter - - - -

2,6 2,9 1,1 1,5

Not 8

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Finansiella kostnader 2020 2021 2020 2021

Räntekostnader -1,3 -1,3 -3,3 -4,0

Ränta på pensionsskuld -4,4 -2,4 -4,5 -2,5

Övriga finansiella kostnader - - - -

-5,8 -3,7 -7,8 -6,4
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Not 9

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar, Mkr

Markreser
v

Verksamhe
ts-fastighe

ter

Fastigheter
för

affärsverksa
mhet

Publika
fastigheter

Fastigheter
för annan
verksamhet

Summa mark, byggnader
och tekniska anläggningar

Kommunen 2021 2020

Anskaffningsvärde

Ing ack anskaffningsvärde 162,7 1 838,2 314,6 391,9 1,3 2 708,8 2 473,3

Årets investering 5,4 139,5 37,7 14,4 197,0 241,2

Försäljning/utrangering -5,5 0,0 -13,8 -19,3 -27,7

Omklassificering -0,4 -0,4 22,0

Utg ack anskaffningsvärde 168,1 1 971,8 352,3 392,5 1,3 2 886,0 2 708,8

Avskrivningar

Ing ack avskrivningar 0,0 -729,9 -101,1 -148,3 -0,3 -979,6 -913,6

Årets avskrivningar -67,0 -7,9 -15,1 0,0 -90,0 -81,7

Försäljning/utrangering 5,5 0,0 13,8 19,3 15,7

Utg ack avskrivningar 0,0 -791,4 -109,0 -149,5 -0,4 -1 050,3 -979,6

Ing planenligt restvärde 162,7 1 108,3 213,5 243,6 1,0 1 729,2 1 559,7

Utg planenligt restvärde 168,1 1 180,3 243,2 243,0 0,9 1 835,7 1 729,2

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2021 25,0 år 33,8 år 22,7 år 20,0 år 25,4 år

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2020 24,6 år 33,8 år 22,1 år 20,0 år 24,9 år

Kommunkoncernen

Anskaffningsvärde

Ing ack anskaffningsvärde 221,8 1 839,3 1 637,0 391,9 1,3 4 091,3 3 769,3

Årets investering 5,4 142,7 184,1 14,4 346,6 243,0

Försäljning/utrangering -5,5 0,0 -13,8 -19,3 -27,7

Omklassificering -0,4 -0,4 106,7

Utg ack anskaffningsvärde 227,2 1 976,1 1 821,1 392,5 1,3 4 418,2 4 091,3

Avskrivningar

Ing ack avskrivningar -730,3 -643,9 -148,3 -0,3 -1 522,8 -1 429,7

Årets avskrivningar -67,0 -32,9 -15,1 0,0 -115,0 -108,7

Försäljning/utrangering 5,5 0,0 13,8 19,3 15,7

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Utg ack avskrivningar -791,9 -676,8 -149,5 -0,4 -1 618,6 -1 522,8

Ing planenligt restvärde 221,8 1 109,0 993,1 243,6 1,0 2 568,5 2 339,6

Utg planenligt restvärde 227,2 1 184,3 1 144,3 243,0 0,9 2 799,6 2 568,5

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2021 30,2 år

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2020 29,9 år
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Not 10

Maskiner, fordon, och
inventarier, Mkr

Maskiner Fordon
Inventarier och

byggn
inventarier

Summa maskiner, fordon
och inventarier

Immateriella anläggn
tillgångar

Kommunen 2021 2020 2021 2020

Anskaffningsvärde

Ing ack anskaffningsvärde 5,4 23,2 207,4 236,0 234,3 33,1 29,0

Årets investering 2,3 3,4 28,6 34,3 27,9 2,1 4,1

Försäljning/utrangering 0,0 -0,8 -28,8 -29,6 -26,3

Omklassificering 0,4 0,4 0,0

Utg ack anskaffningsvärde 7,7 25,9 207,6 241,1 236,0 35,2 33,1

Avskrivningar

Ing ack avskrivningar -2,5 -15,4 -109,3 -127,2 -128,3 -23,1 -18,9

Årets avskrivningar -0,6 -2,6 -22,2 -25,4 -23,7 -3,4 -4,2

Försäljning/utrangering 0,0 0,8 28,6 29,4 24,9

Omklassificering 0,0

Utg ack avskrivningar -3,0 -17,3 -102,9 -123,2 -127,2 -26,5 -23,1

Ing planenligt restvärde 2,9 7,8 98,1 108,7 106,0 10,0 10,1

Utg planenligt restvärde 4,6 8,6 104,5 117,6 108,7 8,7 10,0

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2021 7,0 år 5,5 år 7,0 år 7,2 år 4,8 år *

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2020 5,4 år 5,6 år 7,5 år 7,3 år 4,7 år *

Kommunkoncernen

Anskaffningsvärde

Ing ack anskaffningsvärde 6,1 43,2 231,4 280,7 275,1 33,1 29,0

Årets investering 3,7 4,5 29,2 37,4 32,4 2,1 4,3

Försäljning/utrangering 0,0 -0,8 -29,9 -30,7 -26,7

Omklassificering 0,4 0,4 0,0

Utg ack anskaffningsvärde 9,8 46,9 231,1 287,8 280,7 35,2 33,3

Avskrivningar

Ing ack avskrivningar -3,0 -22,9 -127,8 -153,7 -151,2 -23,1 -18,9

Årets avskrivningar -0,7 -3,9 -23,6 -28,2 -27,8 -3,4 -4,2

Försäljning/utrangering 0,0 0,8 29,3 30,1 25,2

Utg ack avskrivningar -3,6 -26,0 -122,2 -151,8 -153,7 -26,5 -23,1

Ing planenligt restvärde 3,1 20,3 103,6 127,0 123,9 10,0 10,1

Utg planenligt restvärde 6,2 20,9 108,9 136,0 127,0 8,7 10,2

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2021 7,7 år 4,8 år *

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2020 7,8 år 4,7 år*

* Avser främst IT-licenser med avskrivningstid på 3-5 år. Ett undantag är fastighetssystemet med en
avskrivningstid på 10 år, vilket är den beräknade livslängden.
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Not 11

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Finansiella anläggningstillgångar 2020 2021 2020 2021

Aktier 22,3 22,3 0,9 0,9

Andelar * 15,9 18,7 17,3 20,1

Långfristiga fordringar 4,5 4,2 4,3 4,1

Bostadsrätter 1,2 1,2 1,2 1,2

43,9 46,4 23,8 26,3

* Andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening ingår dels med 0,7 Mkr som avser inbetalt andelskapital år
1994,13,8 Mkr som avser inbetalt andelskapital 2015 samt 2,8 Mkr för 2021. Kommuninvest ekonomisk förening
beslutade 2020 om ytterligare insatsemissioner de kommande tre åren som ännu ej finns med i balansräkningen.
Ale kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2021-12-31 till 28 423 000 kr.

Not 12

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Bidrag till infrastruktur 2020 2021 2020 2021

Medfinansiering Trafikverket

GC-väg Starrkärrsv - Prästalund 3,0 2,8 3,0 2,8

3,0 2,8 3,0 2,8

Not 13

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Exploateringsfastigheter 2020 2021 2020 2021

Bostadsområden 11,3 12,4 11,3 12,4

Verksamhetsområden 19,4 25,8 19,4 25,8

30,6 38,1 30,6 38,1

Projekt med negativa saldon redovisas som förutbetalda intäkter under "Kortfristiga skulder".

Not 14

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Övriga kortfristiga fordringar 2020 2021 2020 2021

Kundfordringar 31,8 25,2 31,2 17,5

Övriga fordringar 0,7 0,8 1,4 2,2

Skattefordringar - - 8,5 7,5

Skattekonto 5,3 1,0 6,6 3,7

Fordran mervärdeskatt 8,6 17,9 8,8 18,2

Upplupna skatteintäkter 0,0 62,0 0,0 62,0

Förutbet kostn/upplupna int 42,8 54,3 42,8 54,4

89,3 161,3 99,3 165,6
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Not 15

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Likvida medel 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Bank * 0,0 0,0 0,0 0,0

Plusgiro 148,1 217,6 149,5 220,6

148,1 217,6 149,5 220,6

* - varav förmedl medel 0,0 0,0 0,0 0

Checkkredit för koncernkontot om 30 Mkr avslutades 2021.
Koncernkontots saldo uppgår 2021-12-31 till 217,0 Mkr.
Kommunens behållning av koncernkontot är 191,6 Mkr.
AB Alebyggen har en behållning på 22,6 Mkr.
Skå-dal 31:3 AB har en behållning på 2,5 Mkr.
Ale Utveckling AB (vilande) har en behållning på 0,2 Mkr.
En väg efter rätt Tanke AB har en behållning på 0,1 Mkr.
Kreditinstitut är Swedbank AB.

Not 16

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Eget kapital 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Ingående balans * 1 036,7 1 162,3 1 457,8 1 608,5

Årets resultat 125,6 125,2 150,7 141,7

Utgående eget kapital 1 162,3 1 287,5 1 608,5 1 750,1

* Varav 107,9 Mkr är reserverade för framtida pensionskostnader, 7,6 Mkr är reserverade för utvecklingsfond
och 100,0 Mkr är reserverade för resultatutvecklingsreserv (RUR).

Not 17

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Avsättning för pensioner 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Förmånsbestämd ålderspension 132,7 156,1 134,9 159,1

Avsatt till visstidspensioner 0,0 0,0 0,0 0,0

Beräkn ålderspension för förtroendevalda 10,3 9,2 10,3 9,2

Omställningsstöd enl OPF-KL 0,8 0,0 0,8 0,0

Löneskatt alt soc avg 35,0 40,1 35,5 40,8

178,8 205,3 181,5 209,1

Avser pensioner intjänade efter 1998, visstidspensioner samt AGF-KL och OPF-KL vid omställningserbjudande.
Pensioner intjänade före 1998 redovisas under ansvarsförbindelser, se not 23. Pensionsskulden har beräknats
enligt KAP-KL och RIPS. Aktualiseringsgraden är 97 %. Överskottsfondens värde är 1,3 Mkr enligt värdebesked
från KPA. Pensionsmedlen används i verksamheten, så kallad återlåning.

Förmånsbestämd ålderspension och visstidspensioner

Förmånsbestämd ålderspension och
visstidspensioner

Belopp i tkr exkl. löneskatt Belopp i tkr inkl. löneskatt

Avsatt till pensioner per 2020-12-31 132 714 164 910

Ränteuppräkning 1 444 1 794

Basbeloppsuppräkning 842 1 046

Nya utbetalningar -4 135 -5 138

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 7 167 8 905

Intjänad PA-KL 209 260

Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension 15 823 19 662

Nya efterlevandepensioner 1 972 2 450

Övrigt 14 18

Avsatt till pensioner per 2021-12-31 156 050 193 907
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Fr o m 2003-04-01 antog ca 100 anställda en försäkringslösning genom SPP. Kommunen har betalat premier till
SPP fram till 2013-12-31. Fr o m 2014-01-01 har KPA övertagit försäkringen och kommunen betalar nu premier
för denna försäkring till KPA. Pensionsförpliktelsen ingår inte i ovan angivna skuld.

Ålderspension förtroendevalda

Ålderspension förtroendevalda Belopp i tkr exkl. löneskatt Belopp i tkr inkl. löneskatt

Avsatt till pensioner per 2020-12-31 10 259 12 748

Ränteuppräkning 97 121

Basbeloppsuppräkning 62 77

Nyintjänade PBF/PRF -1 636 -2 033

Nyintjänad OPF-KL 86 107

Överfört till ordinarie beräkning 334 415

Avsatt till pensioner per 2021-12-31 9 202 11 435

Not 18

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Bidrag för E20 år 2020-2022 2,3 -1,6 2,3 -1,6

Bidrag för GC-väg vid Alingsåsvägen 2,3 -2,0 2,3 -2,0

Utgående balans 4,6 -3,6 4,6 -3,6

Not 19

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Investeringsfond VA 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Ingående balans 20,7 20,6 20,7 20,6

Avsättn för investering 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivn av investering -0,1 -0,1 -0,08 -0,1

Utgående balans 20,6 20,5 20,6 20,5

2017-2019 avsattes 17,3 Mkr för framtida investeringsprojekt "Älvängens reningsverk - överföringsledning
Älvängen-Nödinge". Tidigare avsättning, på från början 4,2 Mkr, avser "Dimensionshöjning av
avloppsledningsnätet från Nödinge till avloppstunnel Stora Viken". Fonden upplöses i takt med avskrivning av
investeringarna.

Not 20

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Långfristiga skulder 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Lån 345,0 395,0 949,5 1 212,8

Skuld anslutningsavgifter VA 60,8 66,0 60,8 66,0

Övriga långfristiga skulder - - 14,3 14,1

405,8 461,0 1 024,6 1 292,9

Kommunen

Kommunen

Låneportföljens sammansättning 2021-12-31 Belopp Mkr Återbetalningsdag Ränta

Kommuninvest i Sverige AB 50,0 * 2022-01-24 0,88 %

Kommuninvest i Sverige AB 60,0 2022-05-16 0,18 %

Kommuninvest i Sverige AB 25,0 * 2022-09-15 -0,04 %

Kommuninvest i Sverige AB 80,0 2023-02-22 0,30 %

Kommuninvest i Sverige AB 80,0 2023-06-01 0,09 %

Kommuninvest i Sverige AB 100,0 2024-06-19 0,36 %

Summa 395,0 **

* Lån på sammanlagt 75 Mkr är s.k. gröna lån. Genomsnittlig låneränta under året har varit 0,31 %. Återstående
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lånetid: > 6 mån = 285 Mkr

Ale kommun aktiverar fr o m 2013-07-01 lånekostnader för aktiva exploateringsprojekt då extern upplåning
skett. Under år 2021 har inga lånekostnader aktiverats.

Kommunens bolag och förbund

Kommunens bolag och förbund Mkr

AB Alebyggen har långfristiga skulder på 832,1

Låneportföljens sammansättning 2021-12-31:

Lån med rörlig ränta alt. återstående räntebindningstid inom 1 år: 345,0

Lån med räntebindningstid inom 2 år: 82,5

Lån med räntebindningstid inom 3 år: 160,3

Lån med räntebindningstid med 4 år eller fler: 230,0

Räntefri skuld till ek. för. Kooperativ hyresrätt: 13,3

Övrig långfristig skuld: 1,0

Amortering inom 1 år uppgår till 0,0

Kommunkoncernens övriga bolag har inga långfristiga skulder per 2021-12-31.

AB Alebyggens dotterbolag Skå-dal 31:3 AB har långfristiga skulder till Alebyggen på 13,4 Mkr, vilka eliminerats
pga koncerninterna poster.

Bohus räddningstjänstförbund (BORF) har långfristiga skulder på 3,2 Mkr. Ale kommuns andel (40 %) är
1,4 Mkr, vilka har eliminerats pga koncerninterna poster.

Kommunkoncernens övriga bolag har inga långfristiga skulder per 2021-12-31.

Not 21

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Kortfristiga skulder 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Leverantörsskulder 66,1 116,3 101,8 148,2

Personalens skatter 22,8 21,8 23,5 22,6

Uppl pens kostn ind del 50,4 51,1 51,2 51,9

Semester- o ö-tidsskuld 78,6 86,3 80,8 89,0

Upplupna löner 13,3 13,8 14,4 14,7

Upplupna arbetsgivaravg 26,7 25,7 28,4 27,5

Förutbet int fr VA 1,2 0,0 1,2 0,0

Förutbet int fr Renhålln 2,6 6,0 2,6 6,0

Saldo koncernkonto

- AB Alebyggen 41,0 22,6 - -

- Skå-dal 31:3 1,9 2,5 - -

- Ale Utveckling AB 0,2 0,2 - -

- En väg efter rätt Tanke AB 0,0 0,1 - -

Skuld mervärdeskatt 0,3 0,3

Skatteskulder - - 4,6 0,4

Förutbetalda skatteintäkter 4,2 0,0 0,1 0,0

Förutbet intäkter Expl fast 4,0 3,8 0,0 3,8

Uppl kostn/förutbet int 72,4 95,5 101,9 118,6

Övriga kortfristiga skulder 2,4 1,6 10,1 0,2

387,8 447,2 420,9 483,2
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Not 22

Mkr Kommunen Kommunkoncernen

Ansvars- och borgensförbindelser 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

AB Alebyggen 605,0 817,8 - -

Renova AB 0,9 0,8 0,9 0,8

GRYAAB 0,0 0,0 0,0 0,0

Föreningar med flera 2,3 2,3 2,3 2,3

Förlustansvar egna hem 0,1 0,0 0,1 0,0

Leader längs Göta älv 1,5 1,5 1,5 1,5

FASTIGO - - 0,3 0,4

609,8 822,4 5,1 5,0

Ale kommun har i april 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting/regioner som per 2021-12-31
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ale kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,
kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 966 139 138
kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Ale kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick
till 1 382 087 104 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 401 231 985 kronor.

Ale kommun hade 2021-12-31 en kreditlimit hos Nordea på 25 Mkr för leasing av personbilar varav 22,0 Mkr har
utnyttjats.

Not 23

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller
avsättningar

Belopp i tkr exkl. löneskatt Belopp i tkr inkl. löneskatt

Ansvarsförbindelse enligt ordinarie beräkning KPA per 2020-12-31 414 519 515 081

Försäkring IPR -40 189 -49 939

Ränteuppräkning 2 323 2 886

Basbeloppsuppräkning 5 110 6 350

Gamla utbetalningar -25 060 -31 140

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 11 192 13 907

Övrigt 4 200 5 219

Ansvarsförbindelse enligt ordinarie beräkning KPA per 2021-12-31 372 096 462 363

Ansvarsförbindelse enligt särskild beräkning KPA för
förtroendevalda

Ansvarsförbindelse per 2020-12-31 5 992 7 446

Ränteuppräkning 51 63

Basbeloppsuppräkning 36 45

Nyintjänade -1 801 -2 238

Ansvarsförbindelse per 2021-12-31 4 278 5 316

TOTALT 376 374 467 679

Not 24 Revisionskostnader

Kostnaden för revisorernas granskning av räkenskaperna uppgår till 161 tkr (föregående år 179 tkr).
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Driftredovisning, kommunen

Driftredovisning, kommunen

Driftredovisningens intäkter och kostnader speglar respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer
till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört
med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har
driftsredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och
verksamheter.

Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är dels personalomkostnader i form av
arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt, dels kapitalkostnader i form av avskrivningar och ränta på
bundet kapital. Kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är t ex
hyreskostnader, IT-kostnader, kost, städ, vaktmästeri. All kommunintern fakturering sker normalt utan
vinstpåslag.

Verksamhetsplan med budget antogs av kommunfullmäktige 2020-11-09.

 
Brutto-

kostnader
2020

Intäkter
2020

Bokslut
netto
2020

Brutto-
kostnader

2021

Intäkter
2021

Bokslut
netto
2021

Budget
2021

Budget-
avvikelse

2021

Verksamhet

Utbildningsnämnd 1 252 711 352 374 900 337 1 208 007 316 609 891 398 884 473 -6 925

Socialnämnd 778 506 207 337 571 168 810 401 229 091 581 309 601 480 20 171

Kommunstyrelsen 166 592 19 469 147 123 158 376 19 724 138 651 156 098 17 447

Servicenämnd 389 684 367 215 22 469 387 376 302 774 84 602 84 597 -5

Kultur- och fritidsnämnd 88 170 4 182 83 988 89 836 4 996 84 840 83 525 -1 315

Samhällsbyggnadsnämnd, skatte- o
internfinansierat

90 253 32 201 58 052 97 986 34 411 63 575 63 429 -146

Samhällsbyggnadsnämnd,
affärsverksamhet

92 639 96 280 -3 641 104 650 106 262 -1 612 0 1 612

Överförmyndarnämnd 2 776 19 2 757 2 962 0 2 962 3 011 49

Valnämnd 16 0 16 32 0 32 0 -32

Revisorer 878 1 877 1 050 1 1 048 1 224 176

Pensionsutbet m m * 29 201 - 29 201 90 303 - 90 303 29 000 -61 303

Övriga kostnader/intäkter ** 26 967 22 276 4 691 24 527 16 444 8 083 6 465 -1 618

Exkludering affärsverksamhet -92 639 -96 280 3 641 -104 650 -106 262 1 612 0 -1 612

Verksamhetens kostnader 2 825 753 1 005 074 1 820 679 2 870 855 924 051 1 946 802 1 913 300 -33 502

Resultaträkning

 
Brutto-

kostnader
2020

Intäkter
2020

Bokslut
netto
2020

Brutto-
kostnader

2021

Intäkter
2021

Bokslut
netto
2021

Budget
2021

Budget-
avvikelse
2021

Verksamhetens kostnader 2 825 753 1 005 074 1 820 679 2 870 855 924 051 1 946 802 1 913 300 -33 502

Avgår kapitalkostnader -132 781 - -132 781 -140 504 - -140 504 -148 500 -7 996

Tillkommer avskrivningar 109 573 - 109 573 119 109 - 119 109 127 200 8 091

Verksamhetens nettokostnader 2 802 545 1 005 074 1 797 471 2 849 459 924 051 1 925 409 1 892 000 -33 407

Skatteintäkter/GSB 1 926 246 2 051 355 1 980 200 71 155

Finansiella intäkter 2 586 2 908 3 000 -92

Finansiella kostnader -5 784 -3 680 -12 200 8 520

Årets resultat 125 577 125 175 79 000 46 175

Nettokostnadsandel (inkl
finansnetto)

93,5% 93,9% 96,0%

* Pensionsutbetalningar samt differens mellan uttaget personalomkostnadspålägg och verkliga kostnader samt
förändring av upplupna lönekostnader. 2021 avser 50,2 Mkr inlösen av pensionsskuld inkl. löneskatt.
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** Kostnader år 2021 avser främst intern reglering för Skolmiljard samt God Vård Äldre (15,1 Mkr), sålda
exploateringsfastigheter (3,2 Mkr), intern reglering lönerevision (2,1 Mkr), sanering och reservering skredsäkring
(2,3 Mkr) samt åtgärder vid Jennylunds ridhus (1,9 Mkr). Intäkter år 2021 avser främst försäljning av
exploateringsfastigheter (9,2 Mkr), gatukostnadsersättningar (4,0 Mkr), ersättning för urtaget berg (1,6 Mkr) samt
markersättning för del av Jennylund (1,2 Mkr).

Investeringssammanställning, kommunen

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning,
kommunen

Utgifter sedan projektets start Varav: Årets investeringar

Färdigställda projekt, tkr Ack. utfall Beslutad
totalutgift

Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Datorer, inventarier & dylikt

IT-investeringar 11 805 12 200 395 11 805 12 200 395

Utbildningsnämnden 10 376 12 921 2 545 10 376 12 921 2 545

Kommunstyrelsen 2 194 6 650 4 456 2 194 6 650 4 456

Samhällsbyggnadsnämnden 956 1 450 494 956 1 450 494

Socialnämnden 4 503 6 545 2 042 4 503 6 545 2 042

Servicenämnden 2 757 2 700 -57 2 757 2 700 -57

Kultur- och fritidsnämnden 1 490 1 806 316 1 490 1 806 316

Skolor och förskolor

Ale kulturrum - Da Vinci-skolan 123 963 123 805 -158 244 746 502

Nolbäckens förskola 79 554 89 000 9 446 7 186 9 397 2 211

Mindre anpassningar 3 211 3 000 -211 3 211 3 000 -211

Ombyggn ventilation 974 10 700 9 726 974 10 700 9 726

Upprustning skolgårdar 553 900 347 553 900 347

Övrigt 1 281 10 331 9 050 692 7 459 6 767

Idrottsanläggningar

Upprustn idrottsanläggningar 1 596 1 659 63 1 596 1 659 63

Övrig 200 3 000 2 800 200 3 000 2 800

Park, gator, vägar och dylikt

Utbyggnad busshållplatser 201 1 500 1 299 201 1 500 1 299

Just toppbeläggn gator GC 2 356 2 500 144 2 356 2 500 144

Fordonsbyte parkenheten 811 1 654 843 811 1 654 843

Åtg pga ej utbyggda planer 28 500 472 28 500 472

VA och Renhållning

VA sanering, re-invest 33 097 46 000 12 903 33 097 46 000 12 903

Älvängens Reningsverk omb 2 110 3 000 890 2 110 3 000 890

Hjullastare Renhållningen 1 882 2 000 118 1 882 2 000 118

Övrigt Renhållningen 950 1 936 986 950 1 936 986

Markreserv

Övriga markinköp 5 367 20 000 14 633 5 367 20 000 14 633

Övriga investeringsobjekt

Fastighetsunderhåll årsanslag 15 439 15 000 -439 15 439 15 000 -439

Internservice köksutrustn mm 422 1 050 628 422 500 78

Säkerhetsförebygg åtgärder 3 001 4 900 1 899 3 001 4 900 1 899

Övrigt 500 500 500 500
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Summa färdigställda projekt 311 077 387 207 76 130 114 401 181 123 66 722

Pågående projekt Ack. utfall Beslutad
totalutgift

Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Skolor och förskolor

Lövängens förskola 75 105 89 000 13 895 57 217 61 112 3 895

Nya projekt förskolor & skolor 1 330 6 538 5 208 624 15 112 14 488

Idrottsanläggningar

Jennylunds ridanläggning 40 996 43 861 2 865 3 303 3 940 637

Park, gator, vägar och dylikt

Infrastruktur vid exploatering 9 882 19 000 9 118 62 19 000 18 938

Nödinge centrum 1 000 1 000 0 1 000 1 000

Cirk pl GC-väg N Kilandav 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000

Utbyte gatubelysning 6 157 15 478 9 321 6 157 15 478 9 321

Utbyte gatubelysn landsbygd 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500

Armaturbyte till LED 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000

Ändr huv man skap en allm pl 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Utbyggnad av GC-nät 2 098 5 500 3 402 2 098 5 500 3 402

Utbyggnad enligt K 2020 290 1 700 1 410 290 1 700 1 410

GC-väg Alingsåsvägen 0 4 150 4 150 0 4 150 4 150

Medfins GC Hålanda 0 6 200 6 200 0 6 200 6 200

Medfin GC Kilanda Ka-Hult 0 9 000 9 000 0 9 000 9 000

Infrastruktur för kollektivtrafik 1 956 3 000 1 044 1 956 3 000 1 044

VA och Renhållning

Överföringsledn Älvängen-
Nödinge

3 176 109 000 105 824 1 713 2 000 287

Övriga investeringsobjekt

Kommunhus 616 2 000 1 384 225 1 627 1 402

Pigegårdsvägen 1 5 752 6 260 508 38 546 508

Reduceringsfiske Vimmersjön 1 050 3 607 2 557 453 3 022 2 569

ATO Diverse 111 1 500 1 389 111 1 500 1 389

LSS Skepplanda 54 919 49 000 -5 919 33 853 35 590 1 737

LSS gruppbost Surte 1 984 52 000 50 016 181 27 697 27 516

LSS gruppbost Nol 8 858 52 000 43 142 8 858 22 000 13 142

Hardesjö 595 700 105 595 700 105

Garage 0 300 300 0 300 300

Övrigt 536 948 412 1 295 3 946 2 651

Summa pågående projekt 215 411 520 242 304 831 119 029 282 620 163 591

Summa investeringsprojekt 526 488 907 449 380 961 233 430 463 743 230 313

Större investeringar under året utgörs av bland annat nya förskolor och LSS boenden. Lövängens förskola (57,2
Mkr) och Nolbäckens förskola (7,2 Mkr) har färdigställts där totalutgiften uppgår till 79,6 Mkr. Efter sommaren
öppnade ett nytt boende inom funktionsstöd i Skepplanda (33,9 Mkr). Vidare har investeringar gjorts i ytterligare
LSS boende i Nol (8,9 Mkr) som beräknas stå klart till hösten 2022. Kommunen har under året även gjort VA
investeringar för 33,1 Mkr, fastighetsunderhåll om 15,4 Mkr samt IT investeringar för 11,8 Mkr.

Ursprunglig investeringsbudget för 2021 antogs av kommunfullmäktige 2020-05-11 på 335 600 tkr. LSS boende
Skepplanda utökades med 6 136 tkr på KF 2020-06-04. Överföring från 2020 på 96 249 tkr samt revidering på
20 258 tkr togs på kommunfullmäktige 2021-03-29. Därutöver har följande tilläggsäskanden tillkommit:
- Förskola Norra Kilandavägen utökades med 3 000 kr på KF 2020-06-04.
- På kommunfullmäktige 2021-09-13 beslutades om en utökning på 1 500 tkr för reservkraft för elbilsladdning.
- På kommunfullmäktige 2021-09-13 beslutades om en utökning på 1 000 tkr för uppstart av yrkesutbildningar.
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Exploateringsredovisning, kommunen

Tkr
Netto före

2021
Inkomster

2021
Utgifter 2021 Resultat 2021

Netto 2021-
12-31

Bostadsområden

Änggatan bostadsområde 0 -1 921 920

Utby Vallmovägen bostadsområde 0 -3 630 3 630 0

Kronogården -1 751 -1 959 1 351 -2 359

Älvängen Svenstorp -641 640 0

Älvängens stationsområde 3 358 513 3 871

Gustavas plats, Älvängen 4 094 -800 3 294

Surte fd brandstation 532 532

Kärrvägen -173 -3 862 2 907 1 128 0

Nödinge detaljplan 1 2 950 -690 1 186 3 446

Älvängen Paradiset/Emmylundsområde -248 -248

Övriga exploateringsområden för bostäder 171 -862 243 586 138

Summa bostadsområden 8 291 -11 805 7 122 5 984 9 592

Verksamhetsområden

St Vikens verksamhetsområde 6 170 6 170

Älvängens norra verksamhetsområde 2 222 184 2 406

Skepplanda verksamhetsområde 6 887 6 887

Osbackens verksamhetsområde 3 502 5 878 9 380

Äskekärrs verksamhetsområde 490 337 827

Camping Häljered 41 41

Övriga exploateringsområden för verksamhet 51 51

Summa verksamhetsområden 19 361 0 6 399 0 25 760

Vägprojekt Bana Väg i Väst -1 000 19 -981

TOTALT 26 653 -11 805 13 539 5 984 34 371

Negativa belopp bokförs i balansräkningen som förutbetalda intäkter under "Övriga skulder" = - 3 767 tkr
Positiva belopp bokförs i balansräkningen under "Exploateringsfastigheter" = 38 138 tkr
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Pensionsredovisning enligt fullfondsmodell

Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensioner redovisas enligt blandmodellen. Det innebär att
huvuddelen av kommunens pensionsförpliktelser inte ingår i de ordinarie finansiella rapporterna. Som en
kompletterande information redovisas här en mer rättvisande bild av resultat och ställning.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger ett tydligt undantag i form av att förpliktelsen att betala ut
pensionsförmåner som intjänats före 1998 inte ska tas upp som skuld eller avsättning utan redovisas först vid
utbetalningen. Kommunerna har idag kostnader för pensioner för såväl tidigare som nuvarande anställda.

Den redovisade bild som lämnas enligt blandmodellen blir svårtolkad. I bedömningen av hur storleken på
resultatnivån påverkar utvecklingen måste andra faktorer beaktas än vad som framgår av ordinarie nyckeltal. Det
är idag ett pedagogiskt problem att den ekonomiska ställningen ser bättre ut än vad den är.

Under 2010 och de närmast följande åren rådde ovanliga förhållanden avseende pensionsskulden. Bakgrunden är
en negativ basbeloppsutveckling samt samordningen med det allmänna pensionssystemet. 2011 och 2013 sänktes
även diskonteringsräntan, vilket kraftigt påverkade skulden. Dessa faktorer innebar att skulden utvecklades
mycket ryckigt. I övrigt antas nu ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 sedan några år ha nått sin
kulmen.

Nedan återfinns en jämförelse mellan blandmodellen och fullfondsmodellen. Ansvarsförbindelsen minskar år för
år vilket ger fullfondsmodellen en positiv resultatpåverkan. 2021 påverkas även resultatet i fullfondsmodellen av
den partiella inlösen av pensionsskuld om 50,2 Mkr inklusive löneskatt som kommunfullmäktige beslutade om
2021-11-15 samt ändrade livslängdsantagande i riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. Total resultatpåverkan
uppgår till minskning om 54,8 Mkr respektive ökning om 13,9 Mkr.

På balansräkningen återfinns stora skillnaden mellan modellerna avseende soliditet. Soliditeten i blandmodellen
uppgår till 53,0 % (53,7 %) och soliditeten i fullfondsmodellen till 33,7 % (29,5 %). Soliditeten i
fullfondsmodellen ökar mellan åren trots att den minskar i blandmodellen till följd av den partiella inlösen av
pensionsskuld.

Resultaträkning

Mkr
N
ot

Blandmodell kommunen Fullfondsmodell kommunen

2020 2021 2020 2021

Verksamhetens intäkter 2 405,6 427,1 405,6 427,1

Verksamhetens kostnader 3 -2 093,5 -2 233,4 -2 066,1 -2 169,2

Avskrivningar 4 -109,6 -119,1 -109,6 -119,1

Verksamhetens nettokostnader -1 797,5 -1 925,4 -1 770,1 -1 861,2

Skatteintäkter 5 1 524,6 1 634,5 1 524,6 1 634,5

Generella statsbidrag o utjämning 6 401,6 416,8 401,6 416,8

Verksamhetens resultat 128,7 125,9 156,1 190,1

Finansiella intäkter 7 2,6 2,9 2,6 2,9

Finansiella kostnader 8 -5,8 -3,7 -22,5 -13,0

Resultat efter finansiella poster 125,6 125,2 136,3 180,0

Extraordinära poster - -

Årets resultat 125,6 125,2 136,3 180,0

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 93,5% 93,9% 92,9% 91,2%
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Balansräkning

Mkr Not Blandmodell kommunen Fullfondsmodellen kommunen

2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 10,0 8,7 10,0 8,7

Materiella anläggningstillgångar

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 729,2 1 835,7 1 729,2 1 835,7

- Maskiner, fordon och inventarier 10 108,7 117,6 108,7 117,6

- Pågående ny- och ombyggnader - - - -

Finansiella anläggningstillgångar 11 43,9 46,4 43,9 46,4

Bidrag till infrastruktur 12 3,0 2,8 3,0 2,8

Summa anläggningstillgångar 1 894,8 2 011,3 1 894,8 2 011,3

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter 13 30,6 38,1 30,6 38,1

Varulager VA 2,3 1,7 2,3 1,7

Övriga kortfristiga fordringar 14 89,3 161,3 89,3 161,3

Likvida medel 15 148,1 217,6 148,1 217,6

Summa omsättningstillgångar 270,2 418,7 270,2 418,7

Summa tillgångar 2 165,0 2 429,9 2 165,0 2 429,9

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 16

Årets resultat 125,6 125,2 136,3 180,0

Resultatutjämningsreserv 100,0 100,0 - -

Övrigt eget kapital 936,7 1 062,3 503,5 639,8

Summa eget kapital 1 162,3 1 287,5 639,8 819,8

Avsättningar

Avsättning för pensioner 17 178,8 205,3 178,8 205,3

Avsättningar för pensioner intjänade före 1998 m m - - 522,5 467,7

Avsättning för återställande av deponi 5,0 4,8 5,0 4,8

Avsättning för bidrag statlig infrastruktur 18 4,6 3,6 4,6 3,6

Investeringsfond VA 19 20,6 20,5 20,6 20,5

Uppskjuten skatt - - -

Summa avsättningar 209,1 234,3 731,6 702,0

Skulder

Långfristiga slulder 20 405,8 461,0 405,8 461,0

Kortfristiga skulder 21 387,8 447,2 387,8 447,2

Summa skulder 793,7 908,2 793,7 908,2

S:a eget kapital, avsättningar o skulder 2 165,0 2 429,9 2 165,0 2 429,9

Ställda panter (fastighetsinteckningar) - - - -

Ansvars- och borgensförbindelser 22 609,8 467,7 609,8 467,7

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulder eller avsättningar (inkl löneskatt)

23 522,5 467,7 - -

Soliditet 53,7% 53,0% 29,5% 33,7%
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Analys och förslag för framtiden

Analys

Ale kommun både som koncern och primärkommun visar ett fortsatt gott och stabilt resultat. Kommunen visar
för andra året i rad ett resultat som överstiger den budgeterade nivån på 4 %. 2021 så redovisade kommunen en
nettokostnadsandel på 93,9% vilket motsvarar ett överskott på 6,1%. Den allra viktigaste faktorn för en sund och
hållbar ekonomi är att kommunen visar positiva resultat och då gärna över de 2% som brukar ses som ett
riktvärde. En styrka är att kommunens ekonomi inte är beroende av engångsförsäljningar och reavinster eller
liknande för att hålla uppe resultatnivåerna. Kommunens goda resultat har också inneburit att man kunnat lösa in
en del av kommunens ansvarsförbindelse avseende pensioner. Hade detta inte gjorts hade kommunen visat ett
positivt resultat på ytterligare över 50 Mkr. Den inlösen som kommunen gjort medför att framtida
pensionsutbetalningar kommer att minska med omkring 2 Mkr årligen framgent vilket påverkar resultatet
positivt.

Verksamheterna har till största delen klarat sig inom tilldelade ekonomiska ramar och den månatliga
kostnadsnivån ligger för 2021 på en nivå som innebär att kommunen även kommande år, om inget osedvanligt
händer, bör klara beräknade kostnadsnivåer.

Investeringsnivån har inte blivit så hög som planerat men behoven är fortsatt stora vilket visar sig i kommande
års investeringsäskanden som innebär behov av fortsatt goda resultatnivåer för att i någon mån klara
självfinansieringsgraden som kommunen fastlagt. Investeringarna är dock en nödvändighet för att kommunen
fortsatt ska vara en attraktiv kommun att bo och flytta till. En balanserad befolkningstillväxt ger ökade
skatteintäkter och samtidigt förutsättningar för utbyggd service och medför att fasta baskostnader i kommunen
delas på fler invånare. På grund av ändrade nationella riktlinjer avseende hantering av framförallt exploaterings-
och gatukostnadsersättningar så har och kommer kommunens kostnader i form av kapitalkostnader öka vilket
kommer tränga undan visst utrymme att lägga dessa resurser inom andra angelägna områden såsom exempelvis
skola och omsorg.

Belåningsgraden för kommunen är fortsatt låg och för koncernen är belåningsgraden acceptabel trots en hög
investeringsnivå både i kommunen och i kommunens bostadsbolag som har en stor nyproduktion då efterfrågan
på bostäder i kommunen är hög. Kommunens likviditet är också hög vilket gör att den kortsiktiga
betalningsberedskapen är mycket god.

Det är en utmaning att göra en analys av de två senaste årens resultat då pandemin har haft en stor inverkan både
på skatteintäkter men framför allt på kostnadssidan där kommunen inte kunnat utföra verksamhet i samma
omfattning men där också efterfrågan på vissa tjänster minskat. De närmsta åren kommer visa om kommunen
kommer att komma tillbaka på samma nivå i utförda tjänster och kostnader eller om pandemiåren medfört att
vissa kostnadsminskningar kvarstår.
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Personalanalys

I detta avsnitt lämnas information om kommunens anställda. Syftet är att ge en fördjupad bild av utvecklingen
gällande kommunens anställda. I personaanalysen redovisas antal anställda, köns- och åldersfördelning,
personalförändringar, sysselsättningsgrad bland anställda, antal chefer, personalomsättning och sjukfrånvaro.

Sammanfattning

Ale kommun som arbetsplats har ett förhållningssätt som präglas av stolthet, omtanke och lust där strävan är att
som arbetsgivare kommunicera och ge ett enhetligt bemötande. Under 2021 har bland annat verksamhetsmålet -
en arbetsgivare varit fokusområde för chefsträffarna. Arbetet fortsätter under våren 2022 där identifierade behov
kommer att belysas genom teman som internkommunikation, att vara ledare i Ale samt digitalisering.

Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen är klar. Den är framtagen för att skapa gemensamma
strategier i syfte att klara kommunens kompetensförsörjning i framtiden samt för att fortsätta att rekrytera,
utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Planen är viktig för kommunens fortsatta arbete med
personalförsörjningsstrategier, detta för att arbetsgivaren ska vara en attraktiv arbetsgivare, skapa möjlighet att
hitta nya lösningar och för att arbeta med fokus på ett hållbart arbetsliv. Redan idag finns det en trend i att det är
svårt att attrahera och rekrytera chefer som tillhör förvaltningsledningen. Trots förlängda ansökningstider och
search kan rekryteringar sluta med att kommunen kan komma att få göra avsteg i den kravprofil som initialt var
tänkt och göra nya avvägningar inför en nytillsättning.

Under de senaste åren har kommunen haft en nedåtgående trend gällande den höga personalomsättningen. 2021
ökar åter personalomsättningen, från till 9,8 % 2020 till 11,9 % 2021, personalomsättningen för kommunens
chefer var 12,3 %.

Under förra året anställdes 25 nya chefer i kommunen, av total 128, och endast 6 utav dem kan ses som en
utökning. Kommunens chefer spelar en betydelsefull roll i att leverera nytta till kommuninvånarna av hög
kvalitet. Det spelar också stor roll för våra medarbetargrupper att känna kontinuitet och stabilitet kring ledarskap
och enhetens mål. Kommunen behöver aktivt arbeta med att genomlysa varför våra chefer i så hög utsträckning
väljer att avsluta sin anställning i syfte att i framtiden kunna skapa organisatoriska förutsättningar för att vara chef
i Ale kommun. Utvecklade introduktioner, utbildningsinsatser och avslutssamtal är redan identifierade
utvecklingsområden. 2022 kommer även kommunens chefer att delta i ett ledarutvecklingsprogram som sträcker
sig över en tolvmånadersperiod. Genom att arbeta med att få chefer att stanna i organisationen bör även övrig
personalomsättning minska då en tydlighet i mål och ett tryggt ledarskap leder till en bättre organisation och
arbetsmiljö för medarbetare.

Under hösten har kommunen i ett partsgemensamt arbete tagit fram en rutin för tillfälligt och frivilligt arbete på
distans. Denna rutin ska tydliggöra för möjligheten till tillfälligt och frivilligt arbete del av arbetstid, utanför
arbetsgivarens lokaler. Med tanke på den mångfald av yrken som finns inom kommunen är det en mindre andel
medarbetare som har möjlighet att arbeta utanför arbetsgivarens lokaler. Arbete utförs i arbetsgivarens lokaler
som norm och det är alltid verksamhetens mål som styr. Implementering av denna rutin har ej påbörjats då
smittspridning av Covid-19 åter skapat samhällsbärande restriktioner.

2020 var arbetsmiljöverket och genomförde en inspektion av kommunens arbete med den årliga uppföljningen
av systematiskt arbetsmiljöarbete vilket resulterade i en uppföljande inspektion 2021. Vid återbesöket var
Arbetsmiljöverket nöjda med det pågående arbetet att förbättra och utveckla SAM-arbetet på organisationsnivå,
och inspektionsärendet avslutades.

I slutet av september upphörde restriktionerna kopplade till Covid-19. De flesta medarbetare har utfört sina
arbetsuppgifter på plats även under pandemin men i och med restriktionslättnader kunde även de som under
pandemin arbetat hemifrån, för att avlasta lokaler och kollektivtrafik successivt påbörja att återgå till
arbetsplatserna. Arbetsgivaren arbetade systematiskt med att på ett hållbart sätt låta medarbetarna åter mötas på
våra arbetsplatser.

Pandemin har påverkat medarbetare på flera sätt än genom sjuklighet och dödlighet. Långsiktiga konsekvenser av
Covid-19 kan komma att kvarstå under många år efter det att medarbetarna är tillbaka på arbetsplatsen.
Arbetsgivaren behöver nogsamt följa upp om indirekta personalrelaterade konsekvenser så som missbruk, våld i
nära relation, social isolering eller psykisk ohälsa ökar.
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Kommunens anställda

Kommunen fortsätter att växa och under 2021 har antalet tillsvidareanställda ökat med 41 medarbetare,
årsarbetare ökar med 26 under året. Den sektor som ökar mest i antal anställda är sektor utbildning och sektor
service minskar mest i antalet anställda. Övriga sektorer är kvar på likvärdig nivå som föregående år gällande antal
medarbetare.

Merparten, 82%, av kommunens anställda är kvinnor och antalet män i vår verksamhet har minskat sedan 2020.
Kommunen behöver arbeta för att attrahera fler män, en organisation med mångfald har större möjligheter att
lyckas.

Andelen äldre i organisationen ökar från 2020 till 2021, ökningen ses kunna bero på att våra medarbetare som
stannar i organisationen också bli äldre och därmed är naturlig. Minst andel medarbetare i kommunen är i
åldersspannet 20-29 år, där endast 12 % av kommunens medarbetare återfinns. Även här hade det varit bra för
organisationen att öka andelen unga anställda för att få in mångfald och olika perspektiv.

Sysselsättningsgraden går långsamt uppåt och närmare 93 % av kommunens medarbetare har en anställningsgrad
på 100%. Sysselsättningsgraden för kvinnor är den som ökar mest med 1,4 %.

Andelen chefer i kommunen har ökat från 122 till 128, under 2021 och personalomsättningen gällande chefer har
varit hög relativt hög på 12,3 % (exklusive pensionsavgångar). Detta innebär att 25 nya chefer har börjat under
året.

Antal anställda

Antal anställda 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad

Antal tillsvidareanställda, 2 300 2 259 41

-varav kvinnor i % 82,0 % 81,6 % 0,4

-varav män i % 18,0 % 18,4 % -0,4

Antal heltidsanställda 2 351 2 281 70

Antal deltidsanställda 215 265 -50

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 236 253 -17

Antal arbetade timmar (timanställda) 361 827 294 721 67 106

-varav kvinnor 266 828 223 561 43 267

-varav män 94 999 71 160 23 839

Årsarbetare

-månadsavlönade 2 412 2 426 -14

-timavlönade 154 114 40

Totalt 2 566 2 540 26

Verktyget som används för personalsiffror har uppdaterats sedan årsredovisningen 2020. Därav har både årets
siffror samt 2020 års siffror hämtats upp ur nya verktyget för jämförbara mätetal.

I årsarbetare exkluderas BEA och PAN anställda.
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Kön- och åldersfördelning

Kön- och åldersförändring 2019 2020 2021

Andelen kvinnor/män i % av månadsanställda

-andel kvinnor i % 80,8% 81,8% 82,5%

-andel män i % 19,2 18,2 17,5

Genomsnittlig ålder månadsanställda 44 45 45

-enbart kvinnor 44 45 46

-enbart män 43 44 45

Åldersfördelning månadsavlönade

29 år och yngre 353 (14 %) 301 (12 %) 311 (12 %)

30-49 år 1 282 (52 %) 1285 (53 %) 1365 (53 %)

50 år och äldre 833 (34 %) 852 (35 %) 870 (35 %)

Personalförändringar

Personalförändringar

Personalförändringar 2021

Årsarbetare per sektor Månadsavlönade Timavlönade Summa Förändring

Kommunstyrelsen 96 1 97 -8

Servicenämnd 242 12 255 -24

Samhällsbyggnad 118 2 120 1

Socialnämnden 762 91 854 3

Utbildningsnämnden 1127 47 1174 56

Kultur- och fritidsnämnden 67 1 68 -2

Summa 2412 154 2566 26

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgrad 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad

Tillsvidareanställda 92,7 % 91,6 % 1,1

-varav kvinnor 90,6 % 89,2 % 1,4

-varav män 94,3 94,5 -0,2

Antal chefer i förvaltningen

Volymtal Utfall Utfall föregående period

Antal chefer i förvaltningen 128 122

Antal nyanställda chefer i förvaltningen 25 8

Personalomsättning

Personalomsättning * jan-dec 2021 jan-dec 2020

Personalomsättning i % 11,6 % 9,8 %

Expansion i % 1,8 % 2,34

Avveckling i %

* Personalomsättningen som redovisas är externa avgångar
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Sjukfrånvaro

Övergripande är sjuktalen svagt sjunkande i jämförelse med 2020. Den totala sjukfrånvaron har minskat med
0,69 % och är sjunkande bland både män och kvinnor samt i alla ålderskategorier.

Då sjukfrånvaron under pågående pandemi trots allt har en svag nedåtkurva är det i dagsläget svårt att dra
slutsatser kring hur pandemin har påverkat korttidsfrånvaron utifrån de restriktioner som varit gällande.

Avgörande för framgångsrika och friska verksamheter är det gemensamma arbetet med arbetsmiljö och
uppföljning av ohälsa på såväl grupp- och organisations som individnivå. Att kommunen under 2021 antagit
riktlinje för arbetsmiljöarbetet kommer förhoppningsvis, på både kort och lång sikt, göra att våra verksamheter
framåt jobbar mer systematiskt med arbetsmiljö och rehabilitering, vilket ger direkta effekter på medarbetarens
hälsa.

Långtidsfrånvaron ligger på likvärdig nivå som föregående år. Kommunen har under året haft en relativt hög
chefsomsättning vilket i sin tur minskar stabilitet och kontinuitet i rehabiliteringsprocesser vilket kan leda till
längre sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro i procent

Volymtal 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 8,8 % 9,5 % -0,7

Sjukfrånvaro, kvinnor 9,7 % 10,2 % -0,5

Sjukfrånvaro, män 4,6 % 6,3 % -1,7

Ålder - 29 år 7,9 % 8,5 % -0,6

Ålder 30 - 49 år 8,6 % 9,4 % -0,8

Ålder 50 - 9,2 % 9,8 % -0,6

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar 4,1 % 4,8 % -0,7

Sjukfrånvaro 15-59 dagar 1,1 % 1,4 % -0,3

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 3,6 % 3,3 % 0,3
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Uppdrag från 2019

I detta avsnitt redovisas uppdrag som beslutades i kommunfullmäktiges budget 2019.

Uppdrag från 2019

Fler verksamheter ska drivas med intraprenad som driftsform

Status

Avslutad

Ett landsbygdsprogram ska tas fram

Status

Avslutad

Arbete med Klimatanpassningsplan ska fortsätta

Status

Avslutad
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Nämndernas sammanfattningar

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av varje nämndes verksamhetsår.

Kommunstyrelsen

Ordförande och resultat

Ordförande: Mikael Berglund (M)

Årets resultat: + 17 447 tkr

Nettokostnad: 138 651 tkr

Sammanfattning

Periodens verksamhet

Kommunstyrelsen ansvarar för HR, kansli- och säkerhet, ekonomi samt strategi och uppföljning.

Aktiviteter
Ett nytt ekonomisystem är upphandlat. Införandet som startade under hösten 2021 har varit omfattande och
fortsätter under Q1. En ny bankupphandling samt printerupphandling har också genomförts under året. En
kartläggning av möjliga områden för automatisering genomfördes och en pilot på HR lön har genomförts. En
rad e-tjänster på HR-området har utvecklats och ytterligare utvecklas 2022. Löneöversyn har genomförts.
Lönekartläggning har genomförts, satsningar har betalats ut till grupper som identifierats utifrån denna samt
omvärldsanalys. Översynen av BAS-intervaller är genomförd och samtliga befattningar är värderade.
Chefsbefattningar har kalibrerats med stöd från en konsult från AON och är nu antagna. Grundutbildning för
chefer är genomförd våren 2021. En digital chefsintroduktion har publicerats. Lönepolicy är antagen. Flertalet
policys, riktlinjer och rutiner har tagits fram i syfte att komplettera HR-handboken.

Juristerna har samverkat med regionen avseende avtal kopplande till hälso- och sjukvård samt
pandemilagstiftningen. En säkerhetssamordnare med fokus brandskydd är rekryterad. Fokus har skiftat över mot
krisberedskap och civilt försvar. Statsmaktens krav på området skalas upp löpande i takt med ett förändrat
omvärldsläge. Under året har alla kommunens försäkringar förnyats.

Kommunikationsarbetet har fortsatt präglats av covid-19 under senare delen av året. Den interna webben och
externa webben ses över och ett arbete med att samla chefsinformation har startat. Kommunikationschefsrollen
är vakant. Näringslivsluncherna är uppskjutna och utbildningsinsatser har fått skjutas upp eller hållits digitalt.
Beredning av ärenden för kommunstyrelsen och fullmäktige har fortsatt som vanligt. En digital mognadsmätning
har genomförts.

Resultat
Kommunstyrelsens arbete med att skapa likvärda förutsättningar, ändamålsenlig uppföljning och styrning på rätt
nivå fortsätter och ger resultat. Den gemensamma analysen av sektorernas kompetensförsörjningsplaner är klar
och revideras 2023. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige enligt plan. Förbättrade förutsättningar för
transparens och ändamålsenlig verksamhet sker genom antagandet av ny styrmodell samt genom ny policy för
internkontroll som antagits. Omvärldsdagen som pilotades hösten 2021, permanentas under 2022 och blir en del
i kommunens systematiska omvärldsarbete. Klassificeringsstrukturer har fastställts och
informationshanteringsplaner är under utarbetande. Digitalisering av material från löneenheten har skett för att
materialet ska kunna hanteras i e-arkivet. Den nya policyn för Kommunikation, service och bemötande antogs av
kommunfullmäktige under 2021. Utifrån policyn har riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande samt
grafisk framställning och sociala medier antagits. En rad handböcker har också arbetats fram för att ge stöd åt
utförare. Piloten för chatbot utvärderas under Q1 2022. Preliminära resultat visar på att tekniken har stor
potential och att arbetsinsatsen med att träna chatboten för att kunna frigöra tid, är omfattande.

Analys
Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem har inneburit betydande arbetsinsats. Omfattande IT-krav,
oklar utvärderingsmodell, för detaljerade funktionella krav förklarar avsaknad av anbud. Området
informationssäkerhet och GDPR har varit föremål för diskussion i och med att fler digitala verktyg används samt
domen Schrems II. Samverkan med dataskyddsombundet, har fungerat väl och det kommuninterna GDPR-
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nätverket har återstartats. Styrdokumenten på informationshanteringsområdet har reviderats och en
handlingsplan genomförs. Olika verktyg för digital, säker, kommunikation med kommuninvånare och andra har
testats och en säker mötesapplikation har införskaffats via Inera. Översynen av kommunens
digitaliseringsinsatser visar på behov av en ökad centralisering vad gäller instyrning av kommungemensamma
digitaliseringsprojekt i syfte att nå ökade skalfördelar och en effektiv process för prioritering.
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Servicenämnden

Ordförande och resultat

Ordförande: Jessika Loftbring

Årets resultat: - 5 tkr

Nettokostnad: 84 602 tkr

Sammanfattning

Periodens verksamhet

Ekonomi
Sektorn redovisar en budget i balans och har lyckats hantera de besparingar som beslutades inför 2021. Åtgärder
av engångskaraktär uppgår till ca 5mkr. Covid-19 har medfört lägre kostnader inom vissa verksamheter och
ersättningen för sjuklönekostnader har bidragit till att förbättra resultatet då ersättning vid frånvaro ej behövts
ersättas fullt ut. Då statsbidrag upphörde under senare delen av hösten påverkade detta verksamheter med hög
sjukfrånvaro, något sektorn ändå har kunnat hantera. 2021 kommunbidragsfinansierades kostverksamheten och
under 2022 kommer även lokalvården hanteras inom ramen för kommunbidrag. Under 2022 kommer utredning
avseende finansieringsmodell för IT fortgå och förhoppningsvis kommer även möjligheter att se över enhet
vaktmästeri och fordon påbörjas.

Framöver behöver sektorn skapa möjligheter för en buffert avseende oförutsedda kostnader, något som inte har
funnits marginaler för 2021 eller 2022, som det ser ut i dagsläget.

Investeringar: Av totalt beviljade 243 mkr förbrukades 153 mkr vilket motsvarar en nyttjandegrad på 63% av
beviljade medel. Dock stämmer utfallet relativt väl med prognosen i delårsbokslut 2 där målet var att förbruka
155 mkr. Enskilt största skälet till avvikelsen är att entreprenaden för LSS-boendet i Surte inte påbörjats som
planerat då bygglovet överklagades och senare upphävdes genom beslut av Länsstyrelsen för vidare handläggning
av sektor samhällsbyggnad. Av de beviljade 27,7 mkr har därför enbart 0,2 mkr använts under året. Osäkerheten
är fortsatt stor om eller när entreprenaden av detta projekt kan starta. Mindre förseningar har även bidragit till att
ett flertal andra projekt har fördröjts. Läs mer under punkten investeringar.

Strategiskt mål- Ett Ale
Sektorn har huvudansvaret för att hålla ihop och driva arbetet framåt för detta strategiska mål och därför
beskrivs nedan hur arbetet har fortskridit i ett kommunperspektiv.
Samtliga chefer i kommunen har deltagit i workshops med syfte att få fram en nulägesbild med chefernas
uppfattning om hur långt kommunen har kommit med att utveckla ”Ett Ale”. Inför detta gjordes en
sammanfattning av den politiska viljan i KF:s verksamhetsplan för 2021 och fyra ”nycklar” identifierades som
utgångspunkt för nulägesbeskrivning och det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens verksamhet mot
målet ”Ett Ale”. De fyra nycklarna som identifierats, utifrån ett invånar- och verksamhetsperspektiv: Internt
samarbete inom Ale kommun, externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare o s v,
kommunikation, information och service till invånarna och internt samt digitalisering, innovation och
teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt.
Allt material har sammanställts för vidare bearbetning i kommunledningen. Där är tanken att utifrån
utvecklingsbehov identifiera vilka aktiviteter som redan pågår och vad som behöver påbörjas.
Kommunledningen har också behov av att samordna målet "Ett Ale" med det som påbörjats under senvåren
angående "En arbetsgivare" då flera av frågorna hör ihop med varandra.

Övriga strategiska mål och uppdrag
Under året har sektorn levererat god måluppfyllelse avseende de mål och uppdrag som nämnden har formulerat i
verksamhetsplan 2021. Delar av dessa har försenats på grund av pandemin men väntas fortgå och avslutas under
2022.
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Utbildningsnämnden

Ordförande och resultat

Ordförande: Erik Liljeberg

Årets resultat: - 6 925 tkr

Nettokostnad: 891 398 tkr

Sammanfattning

Periodens verksamhet

Året 2021 var starkt präglat av covid-19-pandemin. Ett stort antal beslut fattades om distansundervisning i skolan
för enskilda klasser eller hela årskurser samt stängning av avdelningar på förskola och fritidshem. Frånvaron
bland medarbetare har varit påtagligt hög, både egen sjukskrivning samt vård av barn vilket starkt påverkat
förutsättningarna för måluppfyllelse inom planerade områden.

Aktiviteter
Under rådande omständigheter har fokus varit på kunskapsresultaten med kontinuerliga uppföljningar kopplat till
riktade stödåtgärder, både på enhets- och organisationsnivå. Den digitala undervisningen har utvecklats vidare
under året. Inom ramen för målet sysselsättning, arbete och företagsamhet har sektorn utvecklat sitt arbete för
ungdomar och unga vuxna i samarbete med fler aktörer både inom och utom kommunen, bland annat lokalt
näringsliv. Förskolan har bedrivit ett omfattande bemanningsarbete i syfte att hålla öppet för så många som
möjligt. Kontinuerlig kommunikation har varit avgörande för att bära samarbetet mellan vårdnadshavare och
verksamhet. Den ekonomiska fördelningen och styrning av personaltäthet har genomförts men påverkats av
pandemin.

Hållbar kompetensförsörjning har varit fokus för aktiviteter främst riktade till förskola och fritidshem. Dessa i
form av bland annat anordnande av utbildning till barnskötare fritidshem för befintliga medarbetare samt fortsatt
stöd till studier till lärare fritidshem och förskollärare under läsåret.

Resultat
För perioden finns främst pedagogiska resultat från läsåret 20/21. Dessa beskrivs i de kvalitetsrapporter som
benämns pedagogiskt bokslut och finns för respektive verksamhetsområde på huvudmannanivå. De utgår från
ett brett underlag som analyseras och ger underlag för fortsatt utvecklingsarbete. De resultat som redovisas här
innefattar behörighet till gymnasiet för årskurs 9 där totalt 84,3 procent är behöriga att söka till ett yrkesprogram,
att jämföras mot rikets 85,9 procent. Kunskapsstatistiken visar vidare en liten ökning av resultaten i årskurs 6,
dock bör nivån höjas vidare. Lovskolan gav goda resultat i årskurs 6 och kompletterar resultatbilden. Avseende
de samlade resultaten för elever i årskurs 3 så bedöms de som goda.

Arbetet för ungdomar och unga vuxna har resulterat i ny gymnasieutbildning samt positiva effekter med fler i
sysselsättning. Andelen gymnasieelever som lyckas med sin yrkesutbildning på 3 år har ökat till 76,4 procent.

Utbildningsnämndens ekonomiska resultat blev -6,9 mkr. Detta underskott beskrevs först i uppföljningen per
november då bilden tidigare under året tvärtom visat på en positiv avvikelse, främst på grund av statliga
förstärkningen avseende sjuklönekostnader. Personaltätheten har ökat på förskolan, dock har den stora
frånvaron inte givit de positiva effekter som syftet var.

Kommunikationen till vårdnadshavare har fungerat väl vilket gynnat deras situation men också bidragit till att
något mildra pandemins påverkan på arbetsmiljön.

Analys
I syfte att lyckas bättre, med en god utbildning för alla, krävs insatser på många nivåer och en god
ekonomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig tillgång till lokaler. Arbetet för en
ökad personaltäthet kommer att skapa stort värde i organisationen då det är ett viktigt steg mot både ökad
hållbarhet för medarbetarna och ökad kvalitet.

För att förbättra måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och professionellt lärande för alla de
viktigaste verktygen för kvalitetsutveckling på genomgripande nivå.

Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat. Området behöver
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fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att möjliggöra goda livschanser för fler Alebor.

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl samhällsmässigt som ekonomiskt för
lösningar av brist på platser samt planering av nya förskolor och skolor.

En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra utbildningsresultaten framöver då
branschen står inför stora utmaningar avseende förskollärar- och lärarbrist.
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Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande och resultat

Ordförande: Sonny Landerberg

Årets resultat: -1 315 tkr

Nettokostnad: 84 840 tkr

Sammanfattning

Periodens verksamhet

Aktiviteter
Under våren fick inte biblioteken vara en mötesplats men det säkerställdes att Ales invånare hade möjlighet att
kunna söka information, använda bibliotekens skrivare och låna böcker. Flera av bokcirklarna blev digitala.
Biblioteket ökade sin närvaro på sociala medier med att erbjuda boktips och att sprida information kring de
digitala tjänster som finns för alla som har ett lånekort. Hemleverans till riskgrupper fortsatte och alla som ville
kunde hämta/lämna sina böcker utanför biblioteken.

Den 1 juli lättades restriktionerna och möbler ställdes fram och biblioteken blev åter mötesplatser. Verksamheten
har under hösten varit i full gång men med vissa försiktighetsåtgärder. Biblioteken har under hösten kunnat
arrangera författarbesök och Barnbokens dag, tagit emot alla elever i årskurs 1 och haft bokcirklar.

Läsesalen på biblioteket i Ale kulturrum har genomgått en total omgestaltning. Arbetet är klart och rummet
kommer att kunna användas till många olika aktiviteter.

Under sommaren har allmänkulturen genomfört flera välbesökta evenemang och kulturskolan har genomfört ett
innehållsrikt sommarprogram. När höstterminen startade kunde kulturskolan åter undervisa fysiskt och den
offentliga verksamheten återgå till ordinarie program.

Nya arbetssätt och metoder inom kulturskolan har fortsatt att utvecklats, tex genom att skapa filmat
undervisningsmaterial. Kulturskolan har samarbetat med sektor utbildning med gott resultat. Som ett led i att
kulturskolan ska nå fler barn och nya målgrupper har projektet SHOWTIME i Nödingeskolan startats. Resultatet
blev två succéartade konserter i Ale teater. Genom projektet fick över 100 barn som annars inte kommit till
kulturskolan möjlighet att delta i orkesterspel.

Under läsåret besökte en rytmikpedagog samtliga förskolor i Nödinge och träffade barn i åldern 3-5 år. I
samverkan med särskolan träffade elever en dramapedagog som arbetar med olika teman för att stimulera
kommunikation, interaktion och känslomässiga upplevelser.
Under senhösten initierade och erbjöd kulturskolan också en turnerande verksamhet där teaterpedagog möter
elever i förskoleklass.

Ale fritid
Under året har fokus varit på att samverka och stödja föreningslivet genom pandemin. Extra bidrag till återstart
av föreningslivet, den så kallade föreningsmiljonen. Sommaren innehöll mycket aktiviteter såsom fotbollsskolor
och simskolor. Det var stor efterfrågan på nybörjargrupper för sexåringar så simhallspersonalen skapade flera nya
grupper under sommaren. Utemiljö vid vandringsleder och motionsspår har varit välbesökta och underhållits.

Öppen Ungdom
När de fysiska mötesplatserna stängdes skapades en digital mötesplats samt arrangerades Movement Ale.
Movement Ale samlade ungdomar runt om i kommunen som genom den digitala mötesplatsen kunde umgås, ta
promenader och göra quiz tillsammans utan att träffas fysiskt.

Under hela sommaren har öppen ungdom haft verksamhet i både Nödinge och Älvängen under både dag och
kvällstid. Totalt har öppen ungdom erbjudit 127 olika aktiviteter med totalt 2 051 deltagare. Det ger ett snitt på
drygt 16 deltagare vid varje aktivitet.

Resultat
I en tid av distansering och isolering har behovet för Ales invånare varit stort av att ta del av kultur och fritids
olika aktiviteter. Resultatet måste beskrivas vara utöver förväntan med tanke på årets nedstängningar och
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begränsningar.

För flera av sektorns verksamhetsmått har utfallet ökat, och i några fall ökat mycket, som exempelvis antalet
utlån av fritidsartiklar via fritidsbanken, antalet utlån för e-media på bibliotek, antalet elever i simskola samt
antalet elever i kulturskolan.

Analys
Kultur och fritid har under årets första halvår varit starkt påverkad av pandemin. Under devisen ”att inte ställa in
utan att ställa om” har kreativitet och engagemang bland medarbetarna bidragit till nya arbetssätt och metoder.
Den täta dialogen mellan ledare och medarbetare har bidragit till ett positivt arbetsklimat som i sin tur bidragit till
hur aktiviteter och utbud utformats. Kultur och fritid har under året som gått lyckats skapa goda förutsättningar
för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet trots pandemin.
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Socialnämnden

Ordförande och resultat

Ordförande: Tyrone Hansson

Årets resultat: + 20 171 tkr

Nettokostnad: 581 309 tkr

Sammanfattning

Periodens verksamhet

Aktiviteter, resultat och analys
Precis som under 2020 är det pandemin som präglat och förändrat förutsättningarna för verksamheterna under
det gångna året. Det primära uppdraget har varit att skydda kommuninvånarna i målgrupperna från smitta och
sjukdom samt att hålla verksamheterna igång trots stort bortfall av personal på grund av sjukdom eller
familjekarantän i framför allt slutet av året. En mycket lyckad vaccinationsinsats som genomfördes av den
kommunala hälso- och sjukvården i början av året för sektorns målgrupper var en framgångsfaktor för att hålla
nere smittspridningen inom verksamheterna.

Mottagningsenheten som startade upp under 2020 på individ- och familjeomsorgen visade sig inte fungera som
tänkt varför enheten lades ner och mottagningsuppgifterna återfördes till respektive enhet. Ett strukturerat
samarbete mellan enheterna arbetas nu fram för att säkerställa en god tillgänglighet och ett gott bemötande.

Effekterna utifrån sammanslagningen av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten till en enhet
börjar nu visa sig. Enheten arbetar intensivt med att klienterna inom försörjningsstöd ska ha en
arbetsmarknadsplan. Den negativa trenden med en ökning av försörjningsstödet är bruten och nivåerna ligger nu
i paritet med hur det såg ut i början av 2020.

Efter sommaren öppnade ett nytt boende inom funktionsstöd i Skepplanda vilket möjliggjort en omstrukturering
inom verksamheten för att bättre kunna tillgodose den enskildes behov. Stödbehovsmätningar har genomförts
under året vilket, i kombination med fortsatt arbete med optimerad bemanning samt arbete i kluster, fått effekt
på kostnaden per individ som under året sjunkit jämfört med 2020.

Stimulansmedel riktade till äldreomsorgen har möjliggjort förstärkt bemanning på en enhet samt en mängd
aktiviteter och inköp vilket gynnat de äldre. Inom den förebyggande verksamheten startade man även upp med
en IT-fixare i slutet av året som ska vara kommuninvånare behjälplig med enklare digitala uppgifter i deras
hemmiljö som ett led i att öka kunskapen kring telefoni, sociala medier med mera som också kan leda till
minskad känsla av ensamhet.

I slutet av sommaren inkom ett stort antal ansökningar och beslut om särskilt boende samtidigt som
korttidsplatserna var fullt belagda. Kommuninvånare blev under en period kvar på sjukhus längre än normalt då
verksamheten inte kunde ta emot dem i den takt som de blev utskrivningsklara. Betalningsansvaret ökade
markant under denna period men stabiliserades i slutet av året till, för Ale, normala nivåer. Behovet av och
tillgång till korttidsplats är nu åter i balans, delvis på grund av förändrad utformning av korttidsbeslut med
tidigare uppföljning och hemgång med förstärkt hemtjänst. Även kön till särskilt boende är i slutet av året
återställd till normalläge vilket delvis beror på att ytterligare bostäder öppnade på Klockareängen.

Arbetet som inleddes för flera år sedan kring heltid som norm fortsätter ge effekt. Antalet medarbetare som
arbetar heltid ökar och antalet deltidsarbetande minskar vilket är positivt. Antalet arbetade timmar för
timanställda har ökat markant vilket till stor del kan förklaras av pandemin men möjligen börjar också
rekryteringsutmaningen göra sig gällande. Detta är en av de frågor som arbetsgruppen Hållbar bemanning som
nyligen startat har i uppdrag att arbeta med.

Sammanfattningsvis kan konstateras att sektorn visat sig vara väl rustad att möta utmaningarna som följt av
pandemin. Efter två år av exceptionellt läge har verksamheterna visat prov på stor uthållighet och förmåga att
ständigt anpassa sig utifrån förändrade förutsättningar. Följsamheten till rutiner har varit god, även fast dessa
ständigt varit under revidering och anpassning utifrån rekommendationer och restriktioner. Detta till trots har
ändå stor del av det som planerats för året kunnat genomföras, vilket också renderat i bedömningen att flera av
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de strategiska målsättningarna markerats som gröna.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande och resultat

Ordförande: Henrik Fogelklou

Årets resultat skatte- o internfinansierat: - 146 tkr

Årets resultat affärsverksamhet: + 1 612 tkr

Nettokostnad: 63 575 tkr

Sammanfattning

Periodens verksamhet

Aktiviteter, resultat och analys
Att planera för en hållbar samhällsbyggnation kräver att många involveras i arbetet. Fler kommunala
verksamheter behöver få en aktiv roll i processen. Ett hållbart samhälle som bibehåller balansen mellan de olika
perspektivens ställer krav på att även andra externa parter bjuds in i arbetet. Därför behöver kommunen arbeta
mer öppet, transparent och kundorienterat och begrepp som delaktighet och service präglar våra arbetssätt.
Sektor samhällsbyggnad bedömer att det svåra och utmanade uppdraget, gällande att förtydliga och utveckla
samhällsbyggnadsprocessen, kan ge svar på många av ovanstående frågor och utmaningar. Genomlysningen av
samhällsbyggnadsprocessen pågår. Utifrån intervjuer och workshops har några problemområden identifierats

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

En 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 samordnat.

En kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen beskriver vilka olika aktiviteter/uppgifter som ska utföras 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.

Kundperspektivet kommer att vara centralt i processarbetet liksom det är för sektorn i sin helhet.
Kommunikation, service och bemötandefrågor har fortsatt stort fokus även om utbildningar till följd av
pandemin fått skjutas upp. En hög servicegrad och ett gott bemötande har stor effekt på kunden eller
intressentens upplevelse av kommunen. Sektorn arbetar med att på olika sätt skapa goda relationer till
näringslivet och ett bra samarbete med näringslivsenheten är en förutsättning för att lyckas. För att öka antalet
nyetableringar krävs större markreserv så att kommunen kan erbjuda företag attraktiva fastigheter. Sektorn ser
behov av att involvera flera verksamheter i tidigt skede av markfördelningsprocessen så att en eventuell köpare
kan få tydliga besked om markens beskaffenhet och vad som är möjligt. Sektorn kommer att verka för inköp av
strategisk viktig mark.

De stora projekten med detaljplaneringen för Nödinge centrum och en trygg vattenförsörjning med den nya
överföringsledningen är två tydliga exempel på hur sektorn arbetar vidare med ett hållbart samhällsbyggande.
Båda projekten har på sina olika sätt bäring på att hitta balansen eller förutsättningar för en hållbar utveckling och
ett hållbart samhällsbyggande.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att låta detaljplanen för Nödinge centrum gå ut på granskning. Sektorn
går mot att driva Nödinge centrum som ett projekt och en tydligare projektstyrning är under framväxt. I
samband med antagandet av detaljplanen för Nödinge centrum behöver andra beslut fattas till exempel frågor
om infrastruktur. Sektorns planering för antagande av detaljplanen runt halvårsskiftet 2022 är beroende av att
förhandlingarna fortlöper utan problem.

Kommunfullmäktige har fattat ett investeringsbeslut om 250 miljoner kronor för överföringsledning/reningsverk
så finansieringen är säkerställd. Det innefattar också en överföringsledning mellan Nödinge och Älvängen
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Överförmyndarnämnden

Ordförande och resultat

Ordförande: Christer Mörlin (KD)

Årets resultat: + 49 tkr

Nettokostnad: 2 962 tkr

Sammanfattning

Periodens verksamhet

Aktiviteter
Utifrån behovet av att synliggöra överförmyndarnämnden med dess tillsynsuppdrag och behovet av rekrytering
av nya ställföreträdare planerades tre aktiviteter; informationsträffar med interna och externa aktörer,
upprättande av rutin och verktyg för rapportering från socialtjänst rörande ställföreträdares uppdrag och
inventering och kontakt med organisationer och föreningar i Ale kommun där andelen möjliga ställföreträdare
bedöms som hög. Av aktiviteterna har endast ett par informationsträffar med interna aktörer genomförts.

Aktiviteterna var utifrån verksamhetens ojämna arbetsbelastning, där granskning av redovisningshandlingar tar
årets första halva i anspråk, planerade till höst/vinter.

I maj 2021 avslutades en offentlig statliga utredning rörande överförmyndarnämndens verksamhet (Gode män
och förvaltare – en översyn, SOU 2021:36) och gick därefter ut på remiss. Det har kommit starka indikationer på
att lagförändringar med direkt påverkan på överförmyndarnämndens arbete och ansvar, och därmed även
ansökningsförfarandet, var att vänta, med ikraftträdande redan den 1 januari 2023.

Det bedömdes som olämpligt att träffa andra aktörer i större omfattning eftersom den information som då ges
ut, riskerar att vara missvisande inom en snar framtid. Syftet med upprättandet av rutin och verktyg för
informationsinhämtning från socialtjänsten var förbättrad tillsyn av ställföreträdare i de delar som inte rör den
ekonomiska förvaltningen. Då flera lagförslag specifikt rör tillsynen i dessa delar, har överförmyndarnämnden
bedömt att det finns skäl att avvakta tills det är klarlagt om och i så fall vilka specifika områden som ska granskas.
förblir tillsynsuppdraget oförändrat, återupptas arbetet då det anses finnas ett behov av förbättrad tillsyn i dessa
delar.

Resultat
Året visar ett positivt resultat på + 49 tkr. Det förklaras huvudsakligen av totalt lägre personalkostnader än
budgeterat, då lönekostnad för en tjänsteman med delad tjänst felaktigt budgeterats i sin helhet på
överförmyndarnämnden, vilket upptäcktes och korrigerades under hösten. Kostnaderna för arvoden till
ställföreträdare, inklusive externt anlitad ställföreträdare, översteg dock budget med 17 tkr exklusive
personalomkostnader.

Budgeterad intäkt om 17 tkr, schablonersättning från Migrationsverket, uteblev då inget ensamkommande barn
hänvisades till Ale under. Färre handböcker med tillhörande webbutbildning till nya ställföreträdare köptes in och
inga större oväntade kostnader tillkom.

Analys
Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i en resurseffektiv verksamhet med få utgiftsposter. En
förhållandevis liten budget utan marginaler innebär att varje förändring ger tydligt utslag i utfallet. Möjlighet till
intäkter, utöver schablonersättning från Migrationsverket i samband med mottagande av ensamkommande barn,
saknas.

Kostnader för lagstadgat arvode till ställföreträdare utgör den största utgiften för verksamheten. Hur dessa
utvecklas beror på ärendenas omfattning och komplexitet, eftersom det påverkar arvodets storlek, tillsammans
med huvudmannens ekonomiska förutsättningar, som avgör om denne själv ska betala arvodet eller om
kommunen ska bära kostnaden.

Överförmyndarnämnden har en liten budget med få utgiftsposter. Dess omfattning möjliggör en mycket god
överblick över verksamhetens kostnader. Överförmyndarnämnden tar stort ansvar för att bevaka
kostnadsutvecklingen i syfte att kunna lyfta eventuella ändrade förutsättningar och behov i god, och därmed
säkerställa att tillräckliga resurser finns. Att verksamhetens kostnader utgör en ytterst liten del av kommunens
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sammanlagda kostnader, påverkar inte överförmyndarnämndens strävan att även fortsättningsvis bedriva en
rättssäker och kvalitativ verksamhet inom budget och ser därför vikten av löpande dialog om verksamhetens
behov nu och framöver, och på så sätt ge verksamheten rätt förutsättningar i rätt tid.
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Ord och begrepp

Anläggningskapital
Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder, det vill säga eget kapital placerat i
anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångar
Tillgång som avses att stadigvarande innehas, det vill säga i flera år.

Avskrivningar
Fördelning av anskaffningskostnaderna för en anläggningstillgång på fler år.

Balansräkning
Visar kommunens ekonomiska ställning vid bokslutstillfället. Visar det bokförda värdet av kommunens tillgångar
och hur dessa har finansierats med egna medel och lån.

Eget kapital
Kommunens totala kapital bestående av anläggningskapital och rörelsekapital. Utgörs i balansräkningen av
skillnaden mellan tillgångar och skulder. Förändringen av eget kapital redovisas i resultaträkningen samt i
balansräkningen genom att jämföra årets och föregående års bokslut.

Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella kostnader och finansiella intäkter, det vill säga i huvudsak räntekostnader minus
ränteintäkter.

Generella statsbidrag och utjämning
Generella statsbidrag utgår med ett bestämt belopp per invånare. Utjämningen består av inkomstutjämning och
kostnadsutjämning.

Kapitalkostnader
Är en intern kostnad mellan kommunens finansförvaltning och övriga förvaltningar. Kapitalkostnaderna består
av avskrivningar och intern ränta på gjorda investeringar.

Kassaflödesanalys
Visar hur kommunens investeringar och löpande kassaverksamhet har finansierats och hur det har inverkat på
kommunens likvida ställning.

Komponentavskrivning
Vid tillämpning av komponentavskrivning delar man bokföringsmässigt upp en anläggningstillgång, t ex en
byggnad, i olika komponenter med olika avskrivningstider istället för att låta anläggningstillgången i sin helhet ha
samma avskrivningstid.

Kortfristiga fordringar eller skulder
Fordringar eller skulder med en förfallotid om ett år eller mindre.

Likvida medel
Kontanter eller andra tillgångar som snabbt kan omsättas till pengar till exempel medel på bank.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar eller skulder
Fordringar eller skulder överstigande ett år.

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag (riktade stats- och landstingsbidrag), avgifter och ersättningar.
Verksamhetens nettokostnader (exkl. kapitalkostnader) återfinns i resultaträkningen.

Omsättningstillgångar
Likvida medel plus kortfristiga fordringar.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.
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Personalomkostnader
Arbetsgivaravgifter, pensionskostnader med mera. Belastar verksamheterna med procentuella påslag på utbetald
lön.

Resultaträkning
Visar kostnader och intäkter under året och hur dessa påverkat eget kapital.

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Självfinansieringsgrad
Visar hur mycket av årets investeringar som finansierats med egna medel.

Skuldsättningsgrad
Relationen mellan skulder och eget kapital, det vill säga hur stor del av tillgångarna som har lånefinansierats.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga hur stor del av tillgångarna som har finansierats med
eget kapital. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsförmåga utvecklats.
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Revisionsberättelse
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Protokoll från kommunfullmäktige
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BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2021

Affärsverksamheterna
Affärsverksamheterna i Ale kommun är placerade under Samhällsbyggnadsnämnden och följer
samma redovisningsprinciper som kommunen. Kommunens ekonomiavdelning hanterar
behovet av extern finansiering och ränta räknas månadsvis på det utnyttjade beloppet.
Gemensamma kostnader för IT, lokaler, redovisnings- och personaladministration,
kommunledning har belastat verksamheterna liksom dess andel av Sektor Samhällsbyggnads
administration. Faktiska kostnader, uppskattad tidsåtgång och verksamheternas storlek i
förhållande till kommunens totala storlek har använts som fördelningsunderlag.

VA-verksamheten
VA-verksamhetens uppdrag är att:

 Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och kvantitet

 Omhänderta och rena spillvatten

 Omhänderta och avleda dag- och ytvatten

 Planera och genomföra utbyggnad/nyanläggning av VA-nätet för tillkommande bostäder
och industrier

 Utföra drift, underhåll och förnyelse av kommunens VA-nät

 Utföra drift, underhåll och förnyelse av kommunens pumpstationer, reningsverk och
reservoarer

 Byta ut vattenmätare enligt bestämt tidsintervall

 Utforma taxa och ABVA (Allmänna bestämmelser VA)

Inom VA-verksamheten arbetar idag 24 personer. Från och med 2021 delas VA-verksamheten
upp i två separata enheter:
VA-planering: VA-planering har slagits ihop med återstående delar av nuvarande INFRA och har
bildat "nya INFRA". "Nya INFRA:s" fokus ligger på planering, projektering och byggnation av
ny infrastruktur (gata, trafik och VA) samt kundtjänst/adm.
VA-drift: Fokus för VA Drift är D/U samt förnyelse/reinvesteringar av befintliga VA-system.
2 medarbetare har flyttats från VA-planering till VA-Drift (1 mättekniker + 1 VA-utredare).
Under 2021 har följande vakanser ersatts: 1 abonnentingenjör, 1 VA-ingenjör Plan, 1 arbetsledare
anläggning, 1 driftledare.
VA-verksamheten har förstärkts med 1 ny VA-ingenjör med fokus mot detaljplanering.
Den dagliga driften omfattar drift och underhåll av ett 50-tal avlopps- och dagvatten-
pumpstationer, 1 avloppsreningsverk, 5 vattenreservoarer, 7 tryckstegringsstationer, 4 UV-
ljusanläggningar och drygt 60 mil ledningsnät.
Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och har en stor betydelse för folkhälsan. Kvaliteten på
Ale kommuns vatten är hög och som extra säkerhetssteg (desinfektion) finns 4 UV-anläggningar
på ledningsnätet inom kommunen.

Både renvattensidan och avloppssidan har ett driftövervakningssystem, där man får information
om volymer, statistik, driftförhållanden och eventuella störningar.

Projektering och upprättande av sanerings/förnyelseplaner, inmätningar till det digitala kartverket
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samt all debitering till brukarna ingår i VA-verksamhetens uppgifter.

Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor i kombination
med att dagvatten och spillvatten hamnar i gemensam ledning och ställer till stora problem.
Ökade mängder tillskottsvatten i kombination med bristerna i avloppsystemen innebär att VA-
systemet inte är framtidssäkrat vad gäller aspekterna samhällets ekonomi, miljö och människors
hälsa och välbefinnande.

För att möta ovanstående utmaningar finns ett övergripande styrdokument i form av en VA-plan
inklusive VA-strategi och VA-program som är antagen 2017 av samhällsbyggnadsnämnden.

Förutom drift och underhåll av VA-systemet pågår även reinvesteringsprojekt där gamla uttjänta
VA-ledningar som lagts på 60–70 talet byts ut. Majoriteten av reinvesteringsobjekten under 2021
har genomförts med eget manskap förstärkt med ramavtals-upphandlad entreprenör för
grävtjänster.

Utöver reinvesteringsprojekten pågår även ett långsiktigt arbete med att minimera inläckage av
tillskottsvatten (regn- och dräneringsvatten) till spillvattensledningarna. Detta utförs genom att
inventera/identifiera felkopplade fastigheter och därefter tillskriva fastighetsägarna att vidta
åtgärder.

Skyfallshanteringen inklusive VA-verksamhetens dagvattenhantering är kritisk och måste lyftas
och förankras övergripande i samband med planering och markanvändning i Ale kommun.
Vatten är, och skall betraktas, som en resurs i den hållbara staden och kan skapa attraktivitet
genom grönska och trevnad. Rätt placerade kan grönområden, vegetation och öppna bäckar ta
hand om regn och avlasta avloppssystemen. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas parallellt
med att översvämningar undviks och vattenkvalitén förbättras genom mindre utsläpp av dåligt
renat avloppsvatten.

Årets resultat
VA-verksamheten redovisar ett underskott på -1 756 tkr.
Utfallet landade således betydligt sämre än budget som var ett nollresultat för 2021.
Orsaken till utfallet är:
- kostnader för inköpt vatten överskred budget pga ovanligt många läckor under året, högre

förbrukning/tillväxt samt högre vattenpris än budgeterat.
- höga kostnader för reparation (markentreprenad, material, asfaltering) av ovanligt många

vattenläckor.
- vakanta tjänster som under året ersatts av konsulter, b.l.a. enhetschef och Abonnentingenjör

vilket gett högre kostnader.
- högre intäkter, pga mer försålt vatten, utöver 8 % höjning av VA-taxan 2021. Detta överskott

har dock inte täckt kostnadsökningen.

KF beslutade i dec 2021 en höjning av VA-taxans brukningsavgifter med 15 % och en höjning av
anläggningstaxan med ca 6 % fr.o.m. 1 jan 2022.
Fortsatt dialog med samhällsbyggnadsnämnden har förts under året angående VA-taxan med
avseende på:
- historik/prognos (2014–2021)
- simulering av kostnadsutvecklingen de närmaste åren (2022–2025)
- simulering av taxe-utvecklingen/behov av taxe-höjningar (2022–2025).

Simuleringen pekar mot att årliga höjningar med runt 12–15 % kommer att krävas
kommande år, dvs 2022–2025.
Enheten har under året färdigställt ett förslag till ny taxekonstruktion som bland annat tydligare
inkluderar dagvattenavgifter. Ny taxekonstruktion beslutades i dec 2021 för implementering och
införande fr.o.m. 1 jan 2022. Denna moderna VA-taxekonstruktion innebär att Ales nya taxa
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baseras på branschpraxis, gällande lagstiftning samt medborgarperspektivet att VA-taxan skall
vara "skäligt och rättvist" kostnadsfördelad mellan de avgiftsskyldiga.

Investeringar
Årets investeringar uppgick till 36 900 tkr.
Majoriteten av VA-kollektivets kostnader har avsett reinvesteringar, där förnyelse av VA-
ledningar i Göteborgsvägen, Kaveldunsvägen, Änggatan, Fornminnesvägen,
Åkergränd/Ängsgränd, Knaptorp och Göteborgsvägen varit några av de största projekten.
Vidare har åtgärder och kostnader behövt läggas på reningsverket i Älvängen för att upprätthålla
och bibehålla erforderlig funktion. Fokus vad gäller VA-kollektivets nyinvesteringar har varit
fortsatt projektering av ny överföringsledning Älvängen-St. Viken samt VA-utbyggnation av
§ 6 området Smedjebacken i Alafors som färdigställdes under året. Vidare har nybyggnation av
detaljplan Osbacken samt detaljplan Änggatan varit i prioriterat, baserat på beställningar från
samhällsbyggnads Pla/MEX-enhet.
På grund av fokus/prioritering av utbyggnation av detaljplaner, samt det stora antalet akuta
vattenläckor som inträffat under året, har investeringstakten varit något lägre än budget, som var
51 000 tkr under 2021. Årets investeringar uppgår till 35 944 tkr. Majoriteten av kostnaderna
avser reinvesteringar, där förnyelse av VA-ledningar i Egnahemsvägen, Knaptorp,
Göteborgsvägen samt utbyte av ventiler och brandposter är några av de största projekten.

Organisation
VA-verksamheten är i Ale kommun placerad under verksamhet Teknik som sorterar under
samhällsbyggnadsnämnden. VA-verksamheten är fr.o.m. 2021 uppdelad i 2 enheter, VA-
planering (Infrastrukturenheten) samt VA-drift.

Verksamhetsmått
2018 2019 2020 2021

Antal vattenprov tjänligt med anmärkning
(mikrobiologisk och/eller kemisk)

2 3 1 2

Antal läckor per 10 km ledning, st. 0,9 0,8 0,3 1,2

Antal stopp per 10 km ledning (per år) 1,0 0,4 0,4 0,2

Reningsgrad/reduktion fosfor (%) 95,9 93,8 95,6 94,8
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VA-verksamheten
Ekonomisk sammanställning

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
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 Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om
kommunal redovisning samt med få undantag de rekommendationer som lämnats av
rådet för kommunal redovisning.

 Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

 Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.
Inkomster avseende anslutningsavgifter för VA har från och med år 2014 skuldförts.
Anslutningsavgifterna intäktsförs i samma takt som avskrivningstiden för de utgifter
som anslutningsavgifterna är avsedda att täcka.

 Pensionsutbetalningar, pensionsskuld och ansvarsförbindelse för pensioner intjänade
före 1998 har ännu inte fördelats till affärsverksamheten utan förutsätts täckas genom
personalomkostnadspåslaget.

Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2021
Brukningsavgifter 55 985 62 263
Anslutningsavgifter 1 079 1 315
Upplupna/förutbetalda intäkter -1 151 1 756
Återföring investeringsfond 84 84
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0
Övriga intäkter 233 449

56 230 65 876

Not 2 Verksamhetens kostnader
Material 10 560 14 072
Personalkostnader 13 145 13 591
Lokalkostnad 455 599
Externt köpta tjänster 11 644 14 803
Från kommunen fördelade kostnader 897 949
Övriga kostnader 9 953 11 475

47 100 55 489

Av de gemensamt fördelade kostnaderna avser 548 tkr administration och ledning på
Sektor Samhällsbyggnad. Kostnaderna har fördelats utifrån de resurser verksamheten
tar i anspråk. 401 tkr avser del av gemensamma kostnader för telefonväxel,
personalavdelning och ekonomiadministration.

Not 3 Avskrivningar
Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar År %
Vatten- och avloppsledningar 33-50 2-3
Byggnader, reningsverk 20-33 3-5
Vattenmätare, maskiner 5-10 10-20
Inventarier, fordon 5-10 10-20

Årets avskrivningar fördelas på: 2020 2021
VA-ledningar, fastigheter och tekniska anläggningar 6 915 7 946
Maskiner o inventarier 508 776
Fordon transportmedel 576 576

7 999 9 298
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Not 4 Finansiella intäkter 2020 2021
Dröjsmålsränta på kundfordringar 94 58
Övriga finansiella intäkter 0 0

94 58

Not 5 Finansiella kostnader
Ränta på långfristig skuld hos kommunen 1 210 1 117
Beräknas till 1,0 % på genomsnittlig låneskuld
Övriga finansiella kostnader 15 21

1 225 1 138

Not 6 Mark, byggnader o tekniska anläggningar 2020-12-31 2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 269 465 311 463
Inköp 42 204 36 761
Försäljningar/utrangeringar -205 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 311 463 348 224

Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -89 1241 -97 951
Försäljningar/utrangeringar 24 0
Årets avskrivningar enligt plan -6 734 -7 919
Utgående avskrivningar enligt plan -97 951 -105 870

Utgående planenligt restvärde 213 512 242 354

Not 7 Maskiner, fordon, inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 10 664 14 793
Inköp 4 179 159
Försäljningar utrangeringar -50 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 793 14 952

Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -4 749 -5 782
Försäljningar/utrangeringar 50 0
Årets avskrivningar enligt plan -1 084 - 1 379
Utgående avskrivningar enligt plan -5 782 - 7 162

Utgående planenligt restvärde 9 011 7 790

Not 8 Kortfristiga fordringar
Fordran på kollektivet, att återställa inom 3 år 0 560

0 560

Not 9 Avsättningar
Investeringsfond dimensionshöjning av avlopps-
ledningsnätet från Nödinge till avloppstunnel Stora Viken.
Avsättning 2009 3 402 3 318
Återföring (motsvarande avskrivning) -84 -84
Utgående balans 3 318 3 234

Investeringsfond åtgärder Älvängens reningsverk.
Avsättning 2017 8000 8 000
Avsättning 2018 8000 8 000
Avsättning 2019 1 300 1 300
Återföring (motsvarande avskrivning) 0 0
Utgående balans 17 300 17 300

Utgående balans avsättningar totalt 20 702 20 534
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Not 10 Kortfristiga skulder 2020-12-31 2021-12-31
Förutbetalda intäkter från överuttag
som återförs inom tre år 1 196 0

1 196 0

Not 11 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld 687 785
Förutbetalda intäkter (Länsstyrelsen) 1 602 833
Övriga upplupna kostnader 1 096 450

3 385 2 068
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Renhållningsverksamheten
Renhållningens uppdrag är att på ett kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt omhänderta
avfall från hushåll, verksamheter och företag i kommunen. Verksamheten ska finansieras till
100 % med avgifter eller annan ersättning via renhållningstaxan. Taxa 2021 miljöstyrs med
avseende på utsortering av matavfall och kärlvolym. Renhållningens mål är att ha en robust
avfallshantering och 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. Under 2021 har fokus varit att behålla en robust
renhållningsenhet och säkerställa en fungerande verksamhet trots rådande restriktioner och
sjukfrånvaro under pågående pandemi.

Trycket på ÅVC Sörmossen har varit fortsatt högt. Många besökare och fortsatt ökat flöde av
grovavfall. Dock har mängden brännbart avfall minskat med 23% jämfört med 2020.
Aktiviteten inga transparenta säckar har gett utslag och avfallet har sorterats för återvinning
och återanvändning i stället för att gå till förbränning. Under sommaren har feriearbetare varit
del att informera kunderna om sortering och haft ansvar för att hålla koll på de containrar där
material ofta blir felsorterat. Detta är en aktivitet för att öka mängden återvinning och
återbruk för att nå målen i avfallsplanen.

Nöjda kunder är ett av enhetens mål. För att nå detta har nya tjänster testats så som
fastighetsnära insamling i storsäck. Den populära aktiviteten mobil ÅVC genomfördes under
vår och höst i Skepplanda. Ale kommun deltar i tävlingen Minimeringsmästarna där syftet är
att genom inspiration, utmaningar och ökad kunskap få de tävlande att halvera mängden
avfall under ett år. Det är tre familjer som är anmälda i Ale och tävlar mot familjer i resten av
landet. Nytt inpasseringssystem på ÅVC Sörmossen som innebär att körkortet kan användas
samt sms-tjänst för att bli påmind att soporna ska bli tömda är aktiviteter som också
genomförts.

Göteborgsregionen minskar avfallet -Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 som är ett av
kommunens styrdokument har lyfts i olika forum. Arbetet har gjorts tillsammans med
avdelningen för strategi och uppföljning där miljö och klimatplanen samt avfallsplanen har
vävts samman i ett dokument för att underlätta för andra sektorer, verksamheter och enheter.
Enheten deltog i projektet samordnad avfallshantering kommunens verksamheter som
mynnade ut i att resurs på 50% som är skattefinansierad med hemmavist enhet renhållning
ska tillsättas som projektanställning under två år med start 2022. Detta är ett led i att få en väg
in för alla avfallsfrågor i kommunens verksamheter samt att nå mål i avfallsplan. Föreskrifter
om avfallshantering, styrdokument, har under året uppdaterats och i kommunstyrelsen har
beslut tagits att föreslå kommunstyrelsen att anta de nya föreskrifterna.

Planering för insamling av returpapper har skett då returpapper från 1/1 2022 är ett
kommunalt ansvar. Upphandling av mottagningsanläggning och avsättning för returpappret
från fastighetsnära insamling i flerbostadshus och verksamheter där utvärdering var bästa pris
genomfördes. Enheten har under året också upphandlat transporter från ÅVC,
omhändertagande av batterier och skrot samt omhändertagande av stoppade möbler.
Upphandlingarna har gjorts tillsammans med andra GR-kommuner för att skapa större affär
och således större intresse att lämna anbud.
Årets resultat
Renhållningen redovisar ett överskott på 3 368 tkr vilket främst beror på en återbetalning från
Renova AB i det direkttilldelad insamlingsuppdraget.

De stora posterna som generera positivt utfall är följande:

 Renova AB återbetalning tilldelat insamlingsuppdrag

 Ökade intäkter för återvinningsmaterial så som skrot och wellpapp vilka styrs av
världsmarknadspriset.
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 Ökade intäkter konsumtionsutgifter

 Minskade personalkostnader då föräldraledigheter och ingen ersättare tagits in

 Verksamhet container förväntades göra ett negativt resultat då taxa och budget
planerades. Taxan ändrades till 2021 där en hårdare miljöstyrd taxa infördes för att få
kunderna att också fastighetsnära sortera sitt grovavfall. Oavsett kostnad väljer
kunderna, tyvärr, den osorterade och dyrare containern.

De stora posterna som generera negativt utfall är följande:

 Mängden behandlat material har ökat

 Drivmedelspriserna

 Omhändertagande av farligt avfall som beror på ökade mängder samt nya avtalspriser

Mindre posterna som generera negativt utfall men ändock är av betydelse:

 Timanställd personal ÅVC Sörmossen då fler besökare och högre sjukfrånvaro

 Upplupna semesterlöner vilket ej var budgeterat för

 IT-programvaror vilket beror av sms-tjänst och nytt inpasseringssystem

Då det kommunala avfallsansvaret är föränderligt behöver vi vänja oss vid en
renhållningstaxa som förändras. Regeringsbeslut på skatt på förbränning och att ta bort
producentansvaret på tidningar är exempel på beslut som fattats och där kostnaderna läggs på
avfallskollektivet.

Investeringar
Under året har hjullastare till ÅVC Sörmossen införskaffats med investeringsbelopp 2 000 tkr
där 1 882 tkr nyttjades. Nytt skalskydd ÅVC Sörmossen där hela investeringsbeloppet på 400
tkr nyttjades. Nytt inpasseringssystem ÅVC Sörmossen där hela beloppet 400 tkr nyttjades.

Planerande investering för asfaltering, miljöcontainer och ombyggnation/nyetablering
kvartersnära insamling av tidningar och förpackningar har ej genomförts under året. Orsak
gällande förpackningar är att det fortfarande inte finns nytt regeringsbeslut gällande ansvar
för insamling. Investering ombyggnation ÅVC Sörmossen för att öka återbruk har ej heller
genomförts då det ej varit möjligt under rådande omständigheter med pågående pandemi.
Investeringsanslag asfaltering ej heller nyttjad.

Följande inverteringar har begärts överflyttade till 2022; ombyggnation ÅVC Sörmossen samt
miljöcontainer och ombyggnation/nyetablering kvartersnära insamling av tidningar men i
stället nyttjas för byte av batteri på truck ÅVC Sörmossen och nytt skyltsystem.
Organisation
Renhållningsenheten är i Ale kommun placerad under Samhällsbyggnadsnämnden och tillhör
verksamhet teknik. Antal årsarbetare är 2021 8,0 (8,3 f. år) exkl. timanställda.

Verksamhetsmått
2018 2019 2020 2021

Insamlad mängd förpackningar och returpapper
(kg/invånare)

64 75 X *

Koldioxidutsläpp per insamlat ton säck och kärlavfall
(CO2/ton)

5 4,4 4,9 2,9**

Energiåtervinning genom förbränning av säck och
kärlavfall (kg/invånare)

171 149 139 131

Andel matavfall från säck och kärlavfall som återvinns
genom biologisk behandling (%)

45 52 37** 39***

* Uppgift för 2021 tillgänglig först i slutet av mars
**För 2021 är också tömningar från FNI-fordon samt containertransporter inkluderat därav ett lägre utfall än tidigare år.
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*** Andelen matavfall från säck och kärlavfall som återvinns genom biologisk behandling
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Ekonomisk sammanställning
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om
kommunal redovisning samt med få undantag de rekommendationer som lämnats av
rådet för kommunal redovisning.

 Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

 Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

 Pensionsutbetalningar, pensionsskuld och ansvarsförbindelse för pensioner intjänade
före 1998 har ännu inte fördelats till affärsverksamheten men förutsätts täckas genom
personalomkostnadspåslaget.

Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2021
Avgifter 38 573 41 858
Upplupna/förutbetalda intäkter -2 491 -3 368
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0
Övriga intäkter 221 209

36 303 38 699

Not 2 Verksamhetens kostnader
Material 384 334
Personalkostnader 5 361 5 837
Lokalkostnad 353 326
Externt köpta tjänster 24 472 26 738
Från kommunen fördelade kostnader 941 932
Övriga kostnader 3 570 3 308
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 92 0

35 173 37 475

Av de gemensamt fördelade kostnaderna avser 548 tkr administration och ledning på
sektor samhällsbyggnad. Kostnaderna har fördelats utifrån de resurser verksamheten
tar i anspråk. 384 tkr avser del av gemensamma kostnader för telefonväxel,
personalavdelning och ekonomiadministration.

Not 3 Avskrivningar
Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar År %
Fastigheter 20-33 3-5
Maskiner, fordon, inventarier 5-10 10-20

Årets avskrivningar fördelas på: 2020 2021
Fastigheter 13 80
Maskiner, fordon, inventarier 1 068 1 137

1 081 1 217

Not 4 Finansiella intäkter 2020 2021
Dröjsmålsränta på kundfordringar 10 24
Ränteintäkt fordran kommunen 1 2
Övriga finansiella intäkter 0 0

11 26
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Not 5 Finansiella kostnader 2020 2021
Ränta på långfristig skuld hos kommunen 46 12
Beräknas till 1,0 % på genomsnittlig låneskuld
Övriga finansiella kostnader 14 21

60 33

Not 6 Fastigheter 2020-12-31 2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 3 153 3 217
Inköp 64 915
Försäljningar utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 217 4 132

Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -3 111 -3 125
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar enligt plan -13 -80
Utgående avskrivningar enligt plan -3 125 - 3 205

Utgående planenligt restvärde 42 927

Not 7 Maskiner, fordon, inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 11 589 9 890
Inköp 0 1 916
Försäljningar utrangeringar -1 700 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 890 11 806

Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -5 300 -5 178
Försäljningar/utrangeringar 1 190 0
Årets avskrivningar enligt plan -1 068 - 1 137
Utgående avskrivningar enligt plan -5 178 -6 315

Utgående planenligt restvärde 4 712 5 491

Not 8 Kortfristig fordran
Fordran på kommunen  0 1 805
Fordran på VA 0 0

0 1 805

Not 9 Kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter från överuttag
som återförs inom tre år 2 644 6 012
Skuld till VA (avräkningskonto) 0 0

2 644 6 012

Not 10 Upplupna kostnader
Semesterlöneskuld 516 574
Övriga upplupna kostnader 1 838 522

2 354 1 096
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning Ale kommun 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning
2021 för kommunen och dess bolag.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska
överföras till nämnderna 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunens verksamhet har under 2021 varit fortsatt påverkad av Coronapandemin ur flera
perspektiv. På det stora hela har kommunen kunnat genomföra sin planerade verksamhet
utifrån fullmäktiges uppdrag och budget. Förutsättningarna för genomförandet har dock
varierat och kommunen har snabbt fått ställa om utifrån smittspridningens utveckling och
förändrade restriktioner och rekommendationer. Detta har inte minst påverkat våra öppna och
utåtriktade verksamheter som kultur- och fritidsverksamheter som fått använda sin kreativitet
för att möta sina målgrupper under förändrade restriktioner.

Verksamhet har genomförts med distansmöten, digital invånarkontakt och hemarbete i vissa
delar. Den psykiska ohälsan är negativt påverkad vilket är en oroande trend för Sveriges
kommuner. Utmaningar kring den digitala transformationen fortsätter då det både handlar om
införande av nya verksamhetssystem och att arbeta på nya sätt. Där har kommunen tagit ett
kliv framåt vad gäller kartläggning och analys av kommunens digitala mognad och arv, ett
arbete som kommer bidra till omprioritering och fortsatt utveckling av kommunens
digitalisering. Sjukfrånvaro och frisknärvaro har varierat på ett annat sätt än under tidigare år.
Utvecklingen när det gäller sjukfrånvaron är bekymmersam för vissa verksamheter och där
finns behov av att följa och analysera förutsättningar för hur arbetet organiseras.

Ale kommun redovisar ett resultat på 125,2 Mkr vilket är 46,2, Mkr bättre än budgeterade
79,0 Mkr.

Den positiva utvecklingen jämfört med budget beror till största del på ökade skatteintäkter
samt generella statsbidrag som genererar ett överskott om 71,2 Mkr. Vidare inryms ökade
kostnader avseende pensionsavsättning till följd av partiell inlösen av pensionsskuld om
50,2 Mkr som kommunfullmäktige beslutade om 2021.
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Under 2021 har antalet Alebor ökat med 280 (466) personer och invånarantalet uppgår vid
årsskiftet till 32 148 (31 868). Detta motsvarar en befolkningsökning med 0,88 % (1,48 %).

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-09

Årsredovisning Ale kommun 2021

Affärsverksamheten 2021

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Ekonomichef

Ärendet

I Årsredovisning 2021 finns förutom den ekonomiska redovisningen för kommun och
koncern med förvaltningsberättelse, uppföljning av KF:s mål och uppdrag i Verksamhetsplan
2021 samt nämndernas kortfattade beskrivningar av verksamheten under året.

Ekonomisk bedömning

Ale kommun redovisar ett resultat på 125,2 Mkr (125,6 Mkr) vilket är 46,2, Mkr bättre än
budgeterade 79,0 Mkr.

Den positiva utvecklingen jämfört med budget beror till största del på ökade skatteintäkter
samt generella statsbidrag som genererar ett överskott om 71,2 Mkr. Vidare inryms ökade
kostnader avseende pensionsavsättning till följd av att nya riktlinjer aktualiserats för
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livslängdsantagande om 11,1 Mkr samt partiell inlösen av pensionsskuld om 50,2 Mkr som
kommunfullmäktige beslutade om 2021-11-15.

Kommunens investeringar uppgick till 233,4 Mkr (273,2 Mkr), vilket är ca 50 % av
budgetomslutningen som uppgick till 463,7 Mkr. Det lägre utfallet jämfört med budget beror
på eftersläpningseffekter, vilket är normalt tillsammans med att budgeten haft en högre
ambitionsnivå än vad som varit möjlig att genomföra. Mest omfattande investeringar 2021
utgjordes av ny- och ombyggnad av skolor och förskolor på 70,2 Mkr, VA-sanering och
investering på 22,1 Mkr, inom LSS 42,9 Mkr samt IT-investeringar på 11,8 Mkr.

Kommunkoncernen redovisade ett resultat på 141,7 Mkr (150,7 Mkr), vilket är en minskning
med -9,0 Mkr. Kommunen står för -7,6 Mkr av minskningen. Resultatet för Bohus
Räddningstjänstförbund har minskat med - 0,7 Mkr (Ale kommuns andel), från 2,4 Mkr till
1,7 Mkr. AB Alebyggens resultat har minskad med - 1,9 Mkr, från 23,8 Mkr till 21,9 Mkr
efter skatt. Alebyggens dotterbolag Skå-Dal 31:3 AB:s har ökat resultatet med 0,3 Mkr, från -
 0,3 Mkr till 0,0 Mkr. Resultatet för En väg efter rätt Tanke AB har ökat med 0,9 Mkr från -
 0,8 Mkr till + 0,1 Mkr då kostnader för rivning 2020 var av engångskaraktär.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Helhetsbedömningen för helår 2021 är att kommunen lever upp till god ekonomisk
hushållning då samtliga av de finansiella målen kommer uppfyllas med god marginal,
förutom ett av målen. Detta tillsammans med att flertalet av de verksamhetsknutna målen
förväntas nå upp till uppsatta målvärden eller visar en positiv utveckling gentemot föregående
år. Kommunens snabba tillväxttakt de kommande åren kommer dock att utmana målet för
självfinansieringsgrad av investeringar enligt nedan.



Kommunrevisorerna i Ale kommun 

Revisionsberättelse 2021 

Till fullmäktige i Ale kommun 

Org. nr: 212000-1439 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 

nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i 

kommunens företag.  

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och förskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 

det finns en tillräcklig intern kontroll och årsredovisning till fullmäktige.  

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 

om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och förskrifter 

som gäller för verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 

kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 

omfattning som behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Kommunrevisionen konstaterar att under 2021 har pandemin fortsatt att skapa utmaningar för 

kommunen. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en global 

pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under året på en övergripande nivå 

granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med krishantering. Den övergripande 

granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna genom sin krishantering samt 

aktivering av krisledningsorganisation har arbetat med att hantera de utmaningar och 

konsekvenser som uppstått med anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser att fortsatt 

följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av Covid-

19. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ale kommun i allt väsentligt har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 

mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 



 

 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 

enskilda ledamöter i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

 

Vi åberopar i övrigt bifogad redogörelse och rapporter. 

 

Nödinge den      mars 2022 

 

 

 

Iréne Hellekant Daniel Höglund   

Ordförande Vice ordförande 
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Kommunrevisorerna i Ale kommun 

1. Redogörelse för revisionen år 2021

1.1  Inledning 

Ale kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport avseende årets 

granskningsinsatser. 

I vår rapport lämnas sammanfattande beskrivningar av de granskningar som genomförts under 

året samt våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer.  

1.2  Granskningsinriktning 

Vi har utfört granskningen enligt kommunallagen, aktiebolagslagen (lekmannarevisionen), god 

revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunens revisionsreglemente. 

Revisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verktyg. 

2. Årlig granskning

2.1  Grundläggande granskning 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvars-

prövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet 

som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 

revisionssed.  

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse.  

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har genomförts genom löpande insamling 

av fakta och iakttagelser, protokollsgranskning samt nämnddialoger.  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. 

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och rapportering utifrån kommunens styrmodell samt kommunallagen. Däremot 

bedömer vi att utbildningsnämnden bör stärka sin uppföljning för att säkerställa budget i balans. 

Därtill bedömer vi att kommunstyrelsen enbart delvis uppfyllt sin uppsiktplikt över kommunens 

bolag.  

Vad gäller arbetet med intern kontroll är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen 

och nämnderna enbart delvis följer de anvisningar som finns avseende intern kontroll. Kom-

munstyrelsen och nämnderna har inte följt kommunens riktlinjer för intern styrning och kontroll 

på ett antal punkter.  
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Avseende den tillitsbaserade styrningen noterar vi att det saknas en gemensam definition och 

struktur för styrningen samt att det finns risker kopplat till bristande spårbarhet i styrning och 

uppföljning. 

Granskningen har sammanfattats i en rapport. I rapporten framgår revisionens 

rekommendationer.  

2.3 Löpande granskning av intern kontroll i redovisningen  

Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen under året omfattar granskning och 

bedömning av nedanstående väsentliga rutiner och konton enligt upprättad riskanalys: 

 Bokslutsprocessen 

 Löneprocessen 

 Inköpsprocessen 

 Anläggningsprocessen 

 Exploateringsprocessen 

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom hela flödet, 

exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i 

huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt.  

Övrig granskning som genomförts är bland annat: 

 Analytisk granskning av löner inklusive stickprov 

 Kontoanalyser på väsentliga intäkts- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga poster  

 Granskning av momsredovisning.  

 Närståendegranskning  

Granskningen har redovisats i granskningsrapporten för intern kontroll och bokslut för 

räkenskapsår 2021.   

2.3 Granskning av delårsbokslut 

Vi har översiktligt granskat kommunens delårsbokslut per 2021-08-31. Syftet var att bedöma 

om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som 

fullmäktige beslutat samt om delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens 

ekonomiska resultat och ställning.  

Revisorernas bedömning var att delårsrapporten gav en i allt väsentligt rättvisande bild av 

kommunens resultat och ställning. Därtill bedömde revisorerna att det rådde en osäkerhet om 

god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för helåret. Det saknades tydlig bedömning och 

prognos för om de verksamhetsmässiga målen förväntades uppnås på helårsbasis. Denna 

osäkerhet medförde att revisorerna i samband med delårsbokslutet inte uttalade sig om god 

ekonomisk hushållning skulle komma att uppnås utan avvaktade med bedömningen till 

årsbokslutet.  

Granskningen har redovisats i granskningsrapport.  
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2.4 Uppföljning av 2018 och 2019 års granskningar 

Granskningen syftade till att bedöma hur kommunstyrelsen, servicenämnden och social-

nämnden har arbetat vidare utifrån tidigare granskningarnas rekommendationer samt styrelsens/ 

nämndens svar på granskningarna. Uppföljningen avsåg granskning av brandskyddsarbete, 

granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen samt 

granskning av intern kontroll och styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon. 

Granskningens sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen, servicenämnden och 

socialnämnden har vidtagit åtgärder utifrån merparten av ställda rekommendationer. Ett par 

rekommendationer kvarstår. 

Granskningen har redovisats i granskningsrapport.  

2.5 Granskning av bokslut  

Vi har granskat kommunens årsredovisning avseende på resultat- och balansräkningar med 

nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning.   

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vår bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med lagen om 

kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed. Vi bedömer, utifrån 

avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet av målen i allt väsentligt är förenligt med vad 

fullmäktige bestämt.  

Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att det 

skulle föreligga väsentliga brister i kommunens årsredovisning.  

Granskningen har redovisats i granskningsrapport.    

2.6 Lekmannarevisorernas rapportering 

Vi har under året genomfört granskning av AB Alebyggen. Granskningen är planerad och 

genomförd i samråd med den valde revisorn i bolagen. Granskningen är redovisad i 

granskningsredogörelse och granskningsrapport.  

3. Fördjupade granskningar 

3.1 Granskning av kommunens kontroll av förorenad mark 

Syftet med granskningen var att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden har en tillräcklig 

kontroll och kunskap om kommunens förorenade markområden i enlighet med sitt 

tillsynsansvar. 

Granskningens sammanfattande bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har en 

tillräcklig kontroll och kunskap om kommunens förorenade markområde i enlighet med sitt 

tillsynsansvar. Det finns ett etablerat arbetssätt inom miljöenheten avseende förorenad mark. 

Det finns en regelbunden samverkan mellan miljöenheten och byggenheten men det saknas en 

tydlig ansvarsfördelning för hur samverkan ska bedrivas. Det saknas även inom byggenheten 

en dokumenterad rutin i syfte att säkerställa att förekomsten av förorenad mark hanteras 

systematiskt i ordinarie bygglovsprocess. Miljöenheten beskrivs i dagsläget inte ha kapacitet 
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nog att genomföra den tillsyn som bedöms som nödvändig. Vi konstaterar att den beskrivna 

avsaknaden av resurser för att genomföra tillsyn utifrån framtagen behovsutredningen samt 

svårigheter med kompetensförsörjning utgör en sårbarhet i miljöenhetens arbete med tillsyn av 

förorenade områden.  

Granskningen har sammanfattats i en rapport. I rapporten framgår revisionens 

rekommendationer.  

3.2 Granskning av inköp och upphandling 

Syftet med granskningen var att bedöma huruvida kommunstyrelsen, servicenämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenligt inköps- och 

upphandlingsprocess, samt till att bedöma efterlevnaden av gällande lagstiftning inom området. 

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till viss del 

har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsprocess och en efterlevnad till 

gällande lagstiftning. Det finns utvecklingsområden avseende uppföljning och kontroll av 

arbetet med inköp och upphandling, särskilt avseende avtalstrohet och upphandlingspolicyns 

bestämmelser. 

Granskningen har sammanfattats i en rapport. I rapporten framgår revisionens 

rekommendationer.  



Revisionsrapport 2021 
Genomförd på uppdrag av kommunens revisorer i 
Ale kommun 

Ale kommun 

Granskning av bokslut 2021-12-31 
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1. Inledning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ale kommun granskat 

årsredovisningen för 2021. Uppdraget utgör en obligatorisk del av den årliga granskningen. 

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag och god 

redovisningssed samt om resultaten är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning. Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2021 lämnas härmed följande boksluts-

rapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens bokslut år 

2021 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser från 

granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma förhållanden som 

bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som 

genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i 

kommunens årsredovisning.  

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 

den 7 mars 2022. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 125,2 mnkr och ett eget 

kapital om 1 287,5 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 141,7 mnkr 

och 1 750,1 mnkr. 

Det framgår av årsredovisningen och i denna rapport att kommunen gör ett avsteg från 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer vid resultatavräkning av 

exploateringstillgångar. Beaktat detta är ändå vår bedömning att det inte framkommit några 

omständigheter om att årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter. Vi bedömer 

vidare att årsredovisningen i huvudsak är upprättad i enlighet med Lag om kommunal 

bokföring och redovisning.  

Rapporten har lästs av personal på ekonomienheten. 
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2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

2.1. God ekonomisk hushållning 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det 

är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är 

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 

ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till kommunfullmäktige. 

Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av 

de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av kommun-

styrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning 

bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och 

regionerna ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk hushållning. 

Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

Kommunfullmäktige i Ale kommun har definierat god ekonomisk hushållning i sina riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning från 2019, samt i budget 2021. Riktlinjerna innehåller fem 

finansiella mål vilka även återfinns i kommunfullmäktiges budget för 2021.  I budget framgår 

även de sex verksamhetsmässiga mål (strategiska målsättningar) med 30 tillhörande 

fokusområden som ska bidra till att god ekonomisk hushållning uppfylls. Kommunen saknar 

finansiella mål som omfattar kommunens bolag. Vi kan även konstatera att kommunen 

saknar en tydlig definition för hur stor andel av målen som ska vara uppfyllda för att god 

ekonomisk hushållning ska anses råda.  

Kommunstyrelsen anger i årsredovisning för 2021 att kommunen lever upp till god 

ekonomisk hushållning. Detta då samtliga de finansiella målen uppnås, varav fyra av fem 

uppfylls med god marginal. Därtill förväntas flertalet av de strategiska målsättningarna nå 

upp till uppsatta målvärden eller visar en positiv utveckling gentemot föregående år. 

Samtliga målsättningar följs upp i årsredovisningen. Däremot framgår inte på ett tydligt sätt 

hur bedömningen av måluppfyllelsen genomförts för de verksamhetsmässiga målen.  

Mot bakgrund av att kommunens bolag inte inkluderas i definitionen av god ekonomisk 

hushållning ur ett finansiellt perspektiv finns heller ingen uppföljning av finansiella mål för 
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god ekonomisk hushållning gällande kommunens bolag. Kommunens bolag Alebyggen AB 

inkluderas dock i verksamhetsmässiga målsättningar. 

2.2. Finansiella mål 

Som ovan nämnts anges fem finansiella mål som ska bidra till god ekonomisk hushållning i 

budget 2021. Målen framgår nedan med respektive målvärde inom parentes:  

• Nettokostnadsandel (högst 96 % i genomsnitt över tio år) 

Av årsredovisning 2021 uppgår utfallet för 2021 till 93,9 %. I årsredovisningen konstateras 

att nettokostnadsandelen bidrar väl till det långsiktiga målet på högst 96 %.  

• Nämnderna ska ha en ekonomi som klarar förändring (1 % av nämndramen ska ligga 

som buffert/reserv) 

Årsredovisningen för 2021 anger att samtliga nämnder utom utbildningsnämnden klarade 

att hålla sig inom beslutade ekonomiska ramar. Det anges att samhällsbyggnadsnämnden 

och kultur- och fritidsnämnden gör mindre underskott som resultat av aktiva avsteg utifrån 

beslut om att få överskrida budget då kommunens totala resultat för helåret tillåtit detta.  

• Självfinansieringsgrad av investeringar (genomsnitt under en åttaårsperiod med 

2018 som startår uppgå till minst 70 %) 

Av årsredovisning 2021 framgår att utfallet för året uppgår till 104,7 % och utfallet för 

2018-2021 uppgår till 82,5 %. Däremot noteras att självfinansieringsgraden inom den 

skattefinansierade verksamheten kommer att minska fram till 2025. Detta som en följd av 

stora investeringar som planeras utifrån kommunens höga tillväxttakt. 

• Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner (ska på lång sikt öka med en 

procent årligen) 

Enligt årsredovisningen 2021 ökade soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner 

med 4,2 procentenheter. Soliditeten uppgick till 33,7 % för 2021.  

• Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner (ska på lång sikt öka och inte 

minska mer än två år i rad) 

Årsredovisningen för 2021 anger att soliditeten minskat med 0,7 procentenheten från förra 
året. Under 2020 ökade soliditeten något och bedömningen är att det finansiella målet är 
uppnått. Soliditeten uppgick till 53,0 % för 2021.  

2.3. Verksamhetsmässiga mål 

I årsredovisning framgår en uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar 

och fokusområden från budget 2021. Det beskrivs att fokusområdena kan beskrivas som 

delmål för de strategiska målsättningarna. Fem målsättningar bedöms ha god måluppfyllelse 

och målsättningen kopplat till kunskap och utbildning bedöms ha viss måluppfyllelse. Av 
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årsredovisningen framgår särskilt vilken påverkan pågående pandemi har haft på arbetet 

med målsättningarna.  

Samtliga målsättningar med fokusområden följs upp med en beskrivning av resultatet av 

arbetet under året. En bedömning av målsättningens måluppfyllelse finns för samtliga 

viljeinriktningar. Bedömningen baseras på en sammanvägd bild av nämndernas arbete med 

målsättningarna och fokusområdena samt övriga påverkansfaktorer. Det sker ingen 

bedömning av fokusområdenas måluppfyllelse. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur 

bedömningen av måluppfyllelsen för de strategiska målsättningarna har genomförts och vad 

bedömningen baseras på. Sammantaget medför detta svårigheter att kunna följa om 

kommunfullmäktiges mål omhändertas. Kommunen har nyligen infört en ny styrmodell som 

syftar till att skapa tydlighet i målstyrningen, bland annat avseende när målsättningarna ska 

anses vara uppfyllda.  

2.4. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 

kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 

Avstämning mot balanskravet: 

Mnkr 2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen   125,2 

Reducering av realisationsvinster och 

justering för orealiserade vinster och 

förluster i värdepapper 

 

 

- 1,3  

Positivt balansresultat   123,9 

 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

2.5. Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen granskat om resultatet är förenligt med 

kommunfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Vi kan konstatera att det finns en uppföljning av fullmäktiges samtliga sex strategiska 

målsättningar och 30 fokusområden i årsredovisningen. Utifrån årsredovisningen framgår 

att de fem finansiella målen bedöms vara uppfyllda. Vad gäller de verksamhetsmässiga 

(strategiska) målsättningarna framgår att fem av sex anses ha god måluppfyllelse. 

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen bedömningen att kommunen uppnår god 

ekonomisk hushållning. 

Vår bedömning är, utifrån avrapporteringen i årsredovisning, att årsredovisningen ger en i 

allt väsentligt rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Däremot konstaterar vi 

att det i årsredovisningen saknas en tillräckligt tydlig avrapportering av kommunfullmäktiges 
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strategiska målsättningar för att det ska vara möjligt för oss att bedöma om resultatet är 

förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.  

Vi delar kommunstyrelsens uppfattning att merparten av de finansiella målen uppnås, men 

vi noterar att målet om buffert i nämndernas budgetramar inte uppnås till fullo. Vi 

konstaterar även att kommunen uppnår balanskravet. Vi noterar dock att det saknas tydliga 

grunder för de strategiska målen ska följas upp, vilket medför svårigheter att kunna följa om 

kommunfullmäktiges mål omhändertagits.   

Vi bedömer även att kommunen bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning ur ett 

finansiellt perspektiv som omfattar kommunens bolag samt följa upp dessa i samband med 

delårs- och årsbokslut.  
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3. Kommentar till resultaträkningen 

3.1. Analys resultaträkning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 

kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 

budget.  

3.1.1. Utfall 2021 jämfört med budget 

Kommunen redovisar ett resultat för 2021 om 125,2 mnkr jämfört med budget om 79,0 

mnkr, vilket är en positiv avvikelse om 46,2 mnkr. Avvikelsen förklaras av att 

skatteintäkterna överstiger budget med 71,2 mnkr medan verksamhetens kostnader 

överstiger budget med 33,4 mnkr.  

Avvikelsen inom verksamhetens kostnader förklaras främst av att pensionskostnaderna är 

61,3 mnkr högre än budgeterat. Ökningen av pensionskostnaderna förklaras av inlösen av 

pensionsskuld om 50,2 mnkr samt ett förändrat livslängsantagande som inneburit att 

pensionsavsättningarna ökat med i genomsnitt 4 % för Sveriges kommuner. Avvikelsen totalt 

för verksamhetens kostnader reduceras av att socialnämnden redovisar ett överskott om 

20,2 mnkr jämfört med budget och att kommunstyrelsens resultat är 17,4 mnkr högre än 

budget.  

3.1.2. Utfall 2021 jämfört med utfall 2020 

Årets resultat om 125,2 mnkr är i nivå med föregående års resultat om 125,6 mnkr, en 

minskning om 0,4 mnkr. Båda åren har påverkats väsentligt av pandemin som bland annat 

inneburit ökade statsbidrag, ersättning för sjuklönekostnader och andra merkostnader till 

följd av pandemin. Resultaten för de senaste två åren är därmed väsentligt högre än 

resultaten varit tidigare år. 

 

De stora skillnaderna mellan 2021 och 2020 är att verksamhetens kostnader ökat med 

139,9 mnkr (varav personalkostnaderna står för 117,1 mnkr av ökningen) och att 

kommunens skatteintäkter ökat med 109,9 mnkr. 
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4. Kommentar till balansräkningen 

4.1. Materiella anläggningstillgångar  

4.1.1. Årets investeringar 

Materiella anläggningstillgångar uppgår i årsbokslutet till 1 953,3 mnkr (1 837,9 mnkr). Av 

dessa utgör pågående nyanläggningar 215,4 mnkr (328,4 mnkr). 

 

Under året har investeringar av materiella anläggningstillgångar gjorts om 199,0 mnkr, vilka 

främst avser förskolor och LSS-boenden. De projekt där det investerats mest under året är 

Lövängens förskola (57,2 mnkr), LSS Skepplanda (33,9 mnkr) och reinvesteringar i VA 

(33,1 mnkr). Vi har stickprovsvis granskat årets investeringar och aktiveringar utan 

väsentliga noteringar. 

 

Kommunen tillämpar komponentavskrivning i enlighet med Rådet för kommunal redovisning 

(RKR) rekommendation R3 Materiella anläggningstillgångar. 

4.2. Exploateringsområden  

Exploateringstillgångar uppgår i årsbokslutet netto till 34,3 (26,7 mnkr). Projekt med 

positivt saldo redovisas som ”exploateringsfastigheter” och uppgår till 38,1 mnkr medan 

projekt med negativt saldo redovisas som ”övriga skulder” och uppgår till 3,8 mnkr. Under 

året har fyra projekt resultatförts till en total resultateffekt om 6,0 mnkr.  

 

Vi har utfört detaljtestning av intäkter och kostnader som redovisats under året utan 

väsentliga noteringar.   

 

Kommunen redovisar intäkter och kostnader i resultaträkningen först när ett  

exploateringsprojekt slutredovisas. Hanteringen avviker från RKR R2 Intäkter och Rådet för 

kommunal redovisnings idéskrift om kommunal markexploatering. Kommunen upplyser 

själva om avsteget i årsredovisningen. 
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Göteborg den 16 mars 2022 

 

 

     

 

Liselott Daun              Anders Linusson  

Certifierad kommunal yrkesrevisor  Auktoriserad revisor   

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB   

 

 

 

Lydia Andersson   Björn Hulthén  

Verksamhetsrevisor   Auktoriserad revisor  

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB   

 

 

 

 

 

 
 
 



GRANSKNINGSRAPPORT 

Till bolagsstämman i Alebyggen AB  Org.nr 556093-0504       

Till kommunfullmäktige för kännedom 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 

bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 

planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 

verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning föreligger inte.  

Nödinge den 2022-03-10 

Daniel Höglund  Villy Kölborg 

Av kommunfullmäktige Av kommunfullmäktige 

utsedd lekmannarevisor  utsedd lekmannarevisor  



 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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

Kommunrevisorerna i Ale kommun 

Verksamheten under 2021 
Revisionens uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs i styrelser och nämnder 
samt genom utsedda lekmannarevisorer granska verksamheten i kommunens bolag.  

Under året 2020 gjorde vi en upphandling av sakkunnigt biträde för perioden 2021-2023, 
det resulterade i att revisionen fick ett nytt Revisionsföretag som sakkunnigt biträde. Det 
har inneburit i att vi till viss del ändrat i vårt arbetssätt.  

Revisionens nettokostnad har uppgått till 1047 tkr (877 tkr), medan tilldelat budgetanslaget 
för 2021 var 1 224 tkr (1200 tkr). 



PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum: 2022-03-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF ber §1 Dnr KS-EKO.2022.66

Årsredovisning Ale kommun 2021

Beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder samt enskilda

ledamöter i dessa organ.

Jäv

Claes-Anders Bengtsson (KD) anmäler jäv vad avser ansvarsfrågan för

servicenämnden och deltar inte i ärendets handläggning i den delen.

Sonny Landerberg (MP) anmäler jäv vad avser ansvarsfrågan för kultur- och

fritidsnämnden och deltar inte i ärendets handläggning i den delen.

Elaine Björkman (S) anmäler jäv vad avser ansvarsfrågan för socialnämnden

och deltar inte i ärendets handläggning i den delen.

Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen

behandlas revisionsberättelsen för det gånga året.

I revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige

beviljar styrelse och samtliga nämnder ansvarsfrihet för det gågna året samt

godkänner årsredovisningen.

Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker revisionsberättelsen med

godkännande av årsredovisningen 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet för

kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2021

Redogörelse för revision 2021

Granskningsrapport från lekmannarevisorer i AB Alebyggen

Redogörelse för revisorernas förvaltning under år 2021
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 40 Dnr KS-SOU.2021.398

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 – alla nämnder

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna

uppföljningen av nämndernas interna kontroll 2021.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) se till att den

interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt

tillfredsställande sätt.

Intern kontrollplan för 2021 har följts upp i samtliga nämnder men har ännu

inte behandlats genom beslut i kultur- och fritidsnämnden samt

servicenämnden.

Uppföljande kontroller i nämndernas internkontrollplaner 2021 har genomförts

och ett antal mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka,

minimera eller i vissa fall eliminera risker har genomförts i stor utsträckning

enligt plan. Vissa moment har blivit fördröjda på grund av den rådande covid-

19 situationen. Flera nämnder ser också behov att fortsätta förbättra

följsamheten till GDPR under 2022.

Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern

kontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-18

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Servicenämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Socialnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Utbildningsnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommuncontroller
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för helår – alla nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningen av
nämndernas interna kontroll 2021.

Sammanfattning

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

Intern kontrollplan för 2021 har följts upp i samtliga nämnder men har ännu inte behandlats
genom beslut i kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden.

Uppföljande kontroller i nämndernas internkontrollplaner 2021 har genomförts och ett antal
mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa moment har blivit
fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen. Flera nämnder ser också behov att
fortsätta förbättra följsamheten till GDPR under 2022.

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

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef strategi- och uppföljning
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-18

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Servicenämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Socialnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Utbildningsnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommuncontroller

För kännedom:

Avdelningschef strategi- och uppföljning

Ärendet

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

Enligt kommunens policy för intern kontroll ska varje enskild nämnd säkerställa att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Risk- och väsentlighetsanalyser har gjorts utifrån områdena ekonomi, regelverk och
verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkontrollplanen för år 2021.
När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Nämndernas planer innehöll de
riskområden som bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade samt ett antal
gulmarkerade risker. I uppföljningen redovisas årets arbete med internkontroll.

Kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamheter. I
detta ligger bland annat att utforma, granska och revidera riktlinjer och bestämmelser för god
internkontroll. Nedan följer en kort sammanfattning om varje nämnds arbete utifrån intern
kontrollplan 2021.



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

Kommunstyrelsen

Uppföljningen visar att riskerna som prioriterades inför internkontrollplan 2021 bedöms vara
lägre nu än vad som bedömdes vid riskanalys. Detta på grund av att ett antal åtgärder
genomförts. Ett omfattande arbete har exempelvis genomförts gällande riskerna med brister i
det systematiskt brandskyddsarbetet med både utbildningar och konsultationer.
Kompetensförsörjningsplaner är även framtagna för att arbeta med riskerna relaterade till den
framtida kompetensbristen.

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med området gällande
följsamhet kring introduktion av nyanställd personal och kostnadskontroll inför
löneutbetalning. Kontrollen har också visat på behov att genomföra kommunikationsinsatser
till alla medarbetare om eget ansvar att bokföra tid och avvikelser och återkoppla till chef om
löneutbetalningen är felaktig. Covid-19 pandemin har påverkat arbetet med internkontrollen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljningen visar att de största avvikelserna återfinns inom avtalstrohet samt
kostnadskontroll av löner, vilket varit utfallet de senaste åren.

Servicenämnden

Uppföljningen visar att sektor service inte identifierat några avvikelser i uppföljningen av
intern kontrollplan 2021. Plan för hantering av samtliga punkter har utarbetats och arbetet har
löpt på som förväntat. Risker som identifierades för 2021 anses vara lägre än vid uppstart av
årets interna kontrollplan i december 2020. Sektor service bedömer dock att riskerna kring
Lag- och myndighetskrav, Underhåll utifrån prioriteringsordning samt Leverans i tid för att
möta behoven fortsatt behöver vara i fokus och har därför överförts till internkontrollplan för
2022.

Socialnämnden

Uppföljningen visar att det föreligger god ordning och följsamhet till verksamhetens
processer och rutiner. De uppföljande kontroller som gjorts visar på mindre eller inga
avvikelser. Gällande bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR
har verksamheten under lång tid arbetat med olika åtgärder relaterade till detta. Dock kvarstår
ett arbete med att fortsatt höja kompetensen om GDPR inom verksamheten. En av de
planerade kontrollerna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Det gäller
utbildningsinsatser relaterade till risken att handlingar inte diarieförs enligt gängse rutin.

Utbildningsnämnden

Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med området gällande
kännedom och följsamhet kopplat till GDPR. Inför internkontrollplan 2021 bedömdes ett
antal riskområden ta två år att genomföra, med rutinförbättring under 2021 och uppföljning
under 2022. Dessa risker har överförts till internkontrollplanen för 2022. Covid-19
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pandemin har påverkat arbetet med internkontrollen genom att försena vissa uppföljande
kontroller som att kommunikation skett kring nya styrdokument och tillsyn kring arkivarie.

Överförmyndarnämnden

Uppföljningen visar att de största avvikelserna återfinns inom avtalstrohet samt
kostnadskontroll av löner, vilket varit utfallet de senaste åren. Sektorn behöver arbeta särskilt
med de frågorna den kommande tiden så att alla förstår vikten av att göra rätt. Framtagande
av kompetensförsörjningsplaner har inte påbörjats enligt plan. Sektorn aktualiserar frågan
under 2022.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Styrdokument som reglerar kommunens arbete med intern kontroll:

Policy för intern kontroll Ale kommun
(Gäller inte sedan 2021-12-31)

Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun
(Reviderad version gäller sedan 2022-01-01)

Remissyttrande

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

Förvaltningens bedömning

Uppföljande kontroller i nämndernas internkontrollplaner 2021 har genomförts och ett antal
mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa åtgärder har blivit
fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen. Flera nämnder ser också behov att
fortsätta förbättra följsamheten till GDPR under 2022. Den samlade bedömningen är att
kommunen sammantaget har en god intern kontroll.



Kommunstyrelsen 

Uppföljningsrapport intern 
kontroll 2021 helår 
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1 Inledning 

Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är till-
räcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Inför intern kontrollplan 2021 har förvaltningen gjort en riskinventering samt värderat riskerna utifrån sannolik-
het och konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits kommunstyrelsen vid kommunsty-
relsens sammanträde 2020-10-27. Under detta sammanträde genomfördes en miniworkshop där ytterligare risker 
identifierades av de förtroendevalda. Dessa risker har lagts till i en reviderad bruttolista som låg till grund för 
kommunstyrelsens prioritering av risker som ska hanteras i intern kontrollplan KS 2021 och som beslutades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Ansökan om bidrag 

  Risker 

 
Missa ansöka om statsbidrag eller andra bidrag. 

 

Kontrollmoment 

Registrerade ansökan om statsbidrag och övriga bidrag 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll att möjliga statsbidrag har ansökts om 

Kommentar 

Förfrågan har ställts till kommunens diarium om vilken information som har kommit in och vilka ansökningar som har lämnats under första delen av 
2021. Alla nämnder har svarat och hos socialnämnden finns det nio informationsärenden om bidrag i diariet. Utbildningsnämnden har lämnat 13 ansök-
ningar och servicenämnden har lämnat fyra ansökningar om olika bidrag, samhällsbyggnad har lämnat en och socialnämnden har lämnat sju ansök-
ningar. Totalt har kommunen lämnat 25 ansökningar om bidrag under första halvan av år 2021. 

Vid en kontroll visade det sig att att skolverket har drygt 70 olika bidrag att söka och motsvarande siffra för socialstyrelsen är ett trettiotal och länsstyrel-
sen har en sammanställning med över åttio olika bidrag. Dessutom tillkommer möjligheten att söka bidrag från övriga myndigheter, EU- fonder och 
andra bidragsgivare. Det finns alltså flera hundra olika bidrag att söka för en kommun och det är därför svårt att informera om alla olika bidrag på ett bra 
sätt. 

  

  

 

Status Åtgärder 

 Pågående med avvikelse 
Sprid kunskap om möjliga statsbidrag eller andra bidrag att söka 

Kommentar 

Det finns flera hundra olika bidrag att söka för en kommun och det är därför svårt att informera om alla olika bidrag på ett bra sätt. En annan metod är 
att sektorerna gör en första analys av utvecklingsområden, arbetsuppgifter och arbetsområden där det saknas resurser och att kommunstyrelsen sedan 
får ett uppdrag att undersöka om det finns lämpliga bidrag att söka. Kommunstyrelsen kan sedan vara en förstärkande resurs som tillsammans med 
sektor gör ansökan och om det behövs, även ger stöd för att genomföra projektet och redovisningar. 

2.2 Regelverk 

2.2.1 Verksamhetsutövning 

  Risker 

 
Okunskap om riktlinjer och policys 

 

Kontrollmoment 

Kommunikation av riktlinjer och policys 

 

Uppföljande kontroll 

 Uppföljning att kommunikation skett kring nya styrdokument 

Kommentar 

- Finns det kännedom om Ale kommuns styrdokument hos berörda medarbetare på förvaltningen?  Ja, tydliga rutiner och platser för publicering finns. 
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Uppföljande kontroll 

- Är gällande styrdokument lättillgängliga? Ja, på ale.se samt på dap. 

- Sker det löpande information om nya styrdokument och/eller uppdatering av gamla? Ja, men här finns förbättringspotential. Nyhetsflödet på dap går 
snabbt, det är inte alltid enkelt att nå givna målgrupper m.m. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Kommunikationsinsatser om olika styrdokument 

Kommentar 

Relevanta styrdokument för styrdokument finns, är kända och publicerade. Alla styrdokument ä samlade på ale.se samt på dap. 

2.2.2 Digitala möten via Teams, Zoom etc 

  Risker 

 
Känslig information kan få oönskad spridning 

 

Kontrollmoment 

Är det säkerställt att krav på konfidentialitet och sekretess beaktas i digitala möten? 

 

Uppföljande kontroll 

 Organisationens mognad inom informationssäkerhet 

Kommentar 

En enkätundersökning har genomförts i slutet på juni 2021 bland alla chefer och ett antal handläggare inom sektor kommunstyrelsen. Med enkätens 
hjälp ville vi få en uppfattning om sektorns mognad inom informationssäkerhet vid digitala möten. Resultatet av undersökningen visar att det finns en 
viss medvetenhet om behovet att  säkerställa att krav på konfidentialitet och sekretess beaktas i digitala möten. Men resultatet visar också att det finns 
ett fortsatt behov att erbjuda utbildningar inom informationssäkerhet vid digitala möten. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Utbildning i digitala möten 

Kommentar 

Utbildningar har genomförts av Kommunikationsenheten och finns tillgängliga på den digitala arbetsplatsen. 

 Pågående 
Informationsinsats till sektorns chefer och medarbetare 

Kommentar 

Utbildning över internet i informationssäkerhet är beställd och distribuerad via MSB. 

MSB-utbildningen ska vara klar för alla senast 15/1 2022 

2.3 Verksamhet 

2.3.1 Kritiska processer 

  Risker 

 
Brister i säkerhetsarbetet och systematiskt brandskyddsarbetet 

 

Kontrollmoment 

Uppdatering och marknadsföring av styrande dokument 

Utbildningar i SBA 
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Uppföljande kontroll 

 Kontroll av kunskaper om styrdokument och rutiner inom säkerhetsområdet. 

Kommentar 

Antal genomförda utbildningar i SBA för chefer och säkerhetsombud: 7 st. utbildningar a 90minuter med totalt 199 st. deltagare 

Antal konsultationer i SBA frågor 20 st. under cirka 40timmar 

Verksamheter som blivit konsulterade: 

1KoF, 1Surtehöjd, Vikadamm, Kyrkbyskolan, Änggården, Da Vinciskolan, Klockarevägen, Skyttagården, Garverivägen, Kulturum, Skyttagården med 
Borf, skolsociala gruppen, Starrkärrsförskola, Byvägens förskola, Da Vinci 2.0, Himlaskolan, Mor Annas förskola, Storgårdens förskola, Arosenius, 
Vikadamm 2.0, 

Antal utrymningsövningar för sektor utbildning: 39 st. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Kommunicera mer kring SBA-frågan. 

Kommentar 

Fortlöpande utbildning i SBA frågor samt att säkerhetsavdelningen har byggt upp ett fungerande nätverk inom sektorerna för säkerhet och SBA frågor. 

 Avslutad 
Erbjuda såväl allmänna som specifika utbildningar inom SBA. 

Kommentar 

SBA utbildningar har genomförts med ca 200 chefer. SBA utbildningar samt konsultation ges fortlöpande. 

2.3.2 Kompetensförsörjning 

  Risker 

 
Att på sikt sakna kompetens för det vi ska göra. 

 

Kontrollmoment 

Kompetensförsörjningsplaner 

 

Uppföljande kontroll 

 Vakanser inom kritiska verksamhetsområden 

Kommentar 

Det finns för tillfället inga vakanser inom kritiska verksamhetsområden. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Kompetensförsörjningsplan 

Kommentar 

HR leder arbetet med kompetensförsörjningsplanering där fokus 2020/2021 varit sektorernas kompetensförsörjningsplaner och de nyckelkompetenser 
man ser och som riskerar att få stora konsekvenser för kommunens möjligheter att upprätthålla välfärdsuppdraget på samma sätt som idag. Situationen 
kommunen har med identifierade nyckelkompetenser och bristyrken är delvis en effekt av den demografiska förändring vi har i Sverige där den arbets-
föra andelen av befolkningen minskar i relation till övriga. Olika sektorer har olika behov och har en varierad grad av kompetensförsörjningsbehov vilket 
den kompetensförsörjningsinventering som gjorts visar. Samtliga sektorer förutom kommunstyrelsen har identifierat nyckelkompetenser och bristyrken 
och tagit fram kompetensförsörjningsplaner samt påbörjat insatser för att hantera de identifierade bristrollerna och nyckelkompetenserna. De strategier 
för kompetensförsörjning som tagits fram omfattar även kommunstyrelsen som kommer att påbörja arbetet med en kompetensförsörjningsplan under 
2022 med stöd från HR. 

2.3.3 Verksamhetsutövning 

  Risker 

 
Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstepersoner. 

 
Att inte kommunfullmäktiges mål uppnås och uppdrag inte genomförs 
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Kontrollmoment 

Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda 

Analys av uppföljningsrapporter 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll om handlingsplaner och rutiner finns och efterlevs. 

Kommentar 

Fortlöpande arbete - säkerhetsavdelningen stödjer i utbildning och utreder incidenter. Nära samarbete med polis och säkerhetsföretag finns. 

Finns en kvarstående utvecklingspotential i att strukturera arbetet. 

 Kontroll att tagna beslut verkställs 

Kommentar 

Ett pågående arbete, inga avvikelser att rapportera. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Rapportera situationer då våld eller hot om våld har förekommit. 

Kommentar 

Har förekommit enskilda fall av hot mot tjänsteman eller politiker. vart fall har hanterats individuellt och handlagts av säkerhetsenheten. 

Det finns svårigheter i att hantera komplexa myndighetsuppdrag där kommuninvånaren är hotfull, vilket får hanteras utifrån i varje fall givna omständig-
heter,. 

 Pågående 
Uppdatera och kommunicera handlingsplaner och rutiner 

Kommentar 

Förtydligande av rutiner, samt att säkerhetsenheten har tagit fram handböcker i 1) Hot och våld, 2) personlig säkerhet samt 3= PDV, och erbjuder 
utbildningar i ämnet. Alla politiker och valarbetare skall även utbildas med start våren 2022. 

Avdelningen Strategi och uppföljning har tagit fram en hot- och våldsplan för avdelningen. 
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3 Slutsats av uppföljning 

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

I sektor KS har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker-
na genomförts. 

Riskerna som prioriterades i årets intern kontrollplan kan anses vara lägre nu än vad som bedömdes vid riskana-
lysen i december 2020. Detta på grund av att ett antal åtgärder genomförts. 



Kultur- och fritidsnämnden 

Uppföljningsrapport intern 
kontroll 2021 helår 
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1 Inledning 

Kommunallagen (2017:725) slår i 6 kap § 6 fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en tillräckligt god 
intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås 
allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att 
den bedrivs effektivt och säker med invånarnas bästa för ögonen. 

Internkontrollplanen för 2021 hanterar risker inom samtliga tre områden, ekonomi, regelverk och verksamhet. 
Riskvärdet för de fyra framtagna kontrollpunkter bedömdes ha ett riskvärde om 10-12 på en skala mellan 1 - 25. 
Det sammantagna riskväde om 10-12 ger indikation på att viss risk finns och bör åtgärdas. Riskerna anses ej vara 
av akut eller brådskande karaktär. 

Tre av fyra av kultur och fritids internkontrollpunkter föreslås kvarstå till kommande år. Det gånga året har inne-
burit få rekryteringar, få introduktioner av nyanställda och i hög grad distansarbete och teamsmöten som en kon-
sekvens av pandemin. Det har försvårat möjligheten att följa upp årets internkontrollpunkter. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Kontroll av lönehantering 

  Risker 

 
Utbetalning av felaktig lön 

 

Kontrollmoment 

Granska att chefer utför kostnadskontroll inför löneutbetalning 

 

Uppföljande kontroll 

Delårsbokslut T2 

 Granska lönehantering 

Kommentar 

Granskningen  av perioden jan - juli 2021 visar att kostnadskontrollen av löneutbetalningar kan förbättras ytterligare av cheferna i sektorn. Brist på 
genomförande av kostnadskontroller kan bero på flera anledningar, en anledning kan vara att begränsning av användning av olika verktyg för kontrol-
len. I nuläget är kostnadskontrollen begränsad till använda dator för att kunna utföra granskningen en utveckling kan  vara att granskningskontrollen kan 
ske även via chefens arbetsmobil. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Föreslår att kontrollpunkt följer med till internkontrollplan  2022 

Kommentar 

Granskningen visar att kostnadskontrollen har låg efterlevnad. Återkoppla till HR och IT om att utvecklingspotential är att chefer får sms/mejl påminnelse 
via outlook en tid före sista granskningsdag samt att kontrollen även kan ske via mobil. 

 Pågående med avvikelse 
Granska en ny tidsperiod att chefer utför kostnadskontrontroll inför löneut-
betalning månadsvis 

2.2 Regelverk 

2.2.1 Anställningsprocess 

  Risker 

 
Giltigt och korrekt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas ej före anställning sker 

 

Kontrollmoment 

Undersöka att belastningsregister uppvisats vid nyanställningar 

 

Uppföljande kontroll 

 Delårsbokslut T2 

Kommentar 

Någon enstaka nyanställning har skett under pandemin 2020 och 2021 och där utdrag ur belastningsregistret har uppvisats för anställande chef. Skriftlig 
rutin är framtagen inom sektorn och förankrad bland anställande chefer. Rutinen är dokumenterad enligt Ale kommuns riktlinjer och i sektorns verksam-
hetshandbok på intranät. 
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Status Åtgärder 

 Pågående 
Föreslår att kontrollpunkt följer med till internkontrollplan  2022 

Kommentar 

En person har nyanställts under pandemin varför risken ej kan anses vara minimerad och förslaget är att granskning sker även kommande år 2022. 

 Avslutad 
Rutin för sektorn gällande utdrag ur polisens belastningsregister och 
vilken blankett avses. 

2.3 Verksamhet 

2.3.1 Introduktion av nyanställda 

  Risker 

 
Bristande introduktion på ny arbetsplats 

 

Kontrollmoment 

Granska att introduktionen ger den vägledning som förväntas till nyanställd inom sektorn 

 

Uppföljande kontroll 

 Intervju med nyanställda gärna spridda inom sektorn 

Kommentar 

Få nyanställningar har skett under pandemin varav en kan anses vara nyanställning. En intervju har kunnat genomföras. I intervjun framgår det att 
personen är mer än nöjd med sin introduktion och onboarding till Ale kommun. Gällande rutiner har förbättringsförslag lämnats till HR representant 
Maria Eliasson för vidareutveckling av central introduktionsprocess. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Se över checklistan för introduktion av nyanställda. HR beställer introdukt-
ionsmappen och skickar till EC i samband att anställningsavtalet är un-
derskrivet av båda parter. 

Kommentar 

HR har arbetat fram nytt arbetssätt med att förenkla och göra introduktionspärm mer lättillgänglig för både chef och medarbetare. Den är publicerad i 
chefshandboken. Hela processen är digitaliserad och säkerställer att introduktion kvalitetssäkras och att alla får likvärdig introduktion oavsett i vilken 
sektor man börjar i inom Ale. 

 Pågående 
Föreslår att kontrollpunkt följer med till internkontrollplan  2022 

2.3.2 Hantering av sektorns musikinstrument 

  Risker 

 
Bristande hantering av sektorns musikinstrument 

 

Kontrollmoment 

Inventering av musikinstrument för utlåning till elever inom kulturskolan 

 

Uppföljande kontroll 

Delårsbokslut T2 

Kommentar 

Distansarbete och pandemin har medfört att inventering av instrument har skjutits upp. Medarbetarna behöver ses och fysiskt vara på arbetsplats och 
utföra inventeringen tillsammans. Sannolikt är inventering utförd före årsskiftet, under förutsättning att nuvarande beslut om distans och hemarbete i Ale 
kommun upphör per 30 september. 
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Status Åtgärder 

 Avslutad 
Inventera vilka musikinstrument finns för utlåning och vem har dem 

Kommentar 

Inventerad förteckning över kulturskolans instrument finns infört elevsystemet Study Along 
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3 Slutsats av uppföljning 

Uppföljningen av 2021 års internkontrollplan är genomförd inom de tre områdena ekonomi, regelverk och verk-
samhet. 

Två av fyra kontrollpunkter avser följsamhet kring introduktion av nyanställd personal, vilket under pandemin 
varit i det närmaste obefintlig, och därmed enkel att granska men svårt att dra slutsatsen om risken är minimerad 
varför kontrollpunkt bör kvarstå till internkontrollplan 2022. 

Kontrollpunkt som avser kostnadskontroll inför löneutbetalning har visat att det finns anledning att att kontroll-
punkten bör kvarstå till internkontrollplan 2022. Kontrollen har också visat på behov att genomföra kommuni-
kationsinsatser till alla medarbetare om eget ansvar att bokföra tid och avvikelser och återkoppla till chef om 
löneutbetalningen är felaktig. 

Distansarbete och pandemin har medfört att inventering av instrument har försvårats eftersom de kräver att 
medarbetarna ses fysiskt på arbetsplatsen. Under vintern har inventeringen utförts tillsammans. 

Uppföljning har skett enligt plan och stickprov på delegeringsbeslut från tidigare års kontrollplan har genomförts 
utan avvikelser. 

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

  



Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljningsrapport intern 
kontroll 2021 helår 
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1 Inledning 

Nämnderna, ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6, se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts 
utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i intern-
kontrollplanen för år 2021. När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Planen innehåller de riskområden 
som bedöms ha högst riskvärde. Denna uppföljningsrapport redovisar helårets arbete med internkontroll. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Uppföljning av betalda leverantörsfakturor 

  Risker 

 
Att avrop inte sker enligt korrekt avtal 

 

Kontrollmoment 

Kontrollera att avrop sker enligt korrekt avtal 

 

Uppföljande kontroll 

Uppföljning av att avsropskontroller genomförts och utförts på korrekt sätt 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Stickprovskontroller har gjorts i hela sektorn. I kontrollen framkom att två tjänster eller varor av tio kontrollerade köpts in utan befintligt avtal. Det är inom 
bägge verksamhetsområdena Teknik och planering och myndighet, som man gjort inköp utan avtal. I samtliga fall rör det specialisttjänster. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående med avvikelse 
Utbildning 

Kommentar 

Sektorn kommer att öka informationen om avtalstrohet till sektorn. 

 Avslutad 
Medarbetaren informeras och felet åtgärdas. 

Kommentar 

Berörda enheter kommer att informeras och de ska tillse att inköpen inte upprepas utan befintligt avtal. 

2.1.2 Uppföljning av debitering 

  Risker 

 
Fakturering görs inte enligt aktuell taxa 

 

Kontrollmoment 

Fakturering har gjorts enligt gällande taxa 

Kontroll att upparbetat arbete har debiterats 

 

Uppföljande kontroll 

Kontroll att fakturering har gjorts enligt gällande taxa 

Kommentar 

Genomförda stickprovskontroller genomförda visar att debitering i samtliga fall gjorts enligt gällande taxa. 

Kontroll att upparbetat arbete har debiterats 

Kommentar 

Stickprovskontroller visade att samtliga kontroller var utan anmärkning och allt upparbetat arbete har debiterats 

 

Status Åtgärder 



   

 

 
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår, Samhällsbyggnadsnämnden    5(7) 
 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Information om gällande taxa 

Kommentar 

Information om taxa sker löpande 

 Avslutad 
Rättelse 

Kommentar 

Alla feldebiteringar, som upptäcks, rättas upp i den mån det är möjligt. 

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

 Avslutad 
Rättelse - upparbetat arbete debiteras 

Kommentar 

Om ett ärende inte debiterats sker fakturering vid upptäckt. 

 Avslutad 
Utredning av orsak 

Kommentar 

En orsaksutredning görs  i samband med upptäck av ett icke debiterat ärende. 

 Avslutad 
Upprätta en rutinbeskrivning 

2.1.3 Kontroll av löner 

  Risker 

 
Utbetalning av felaktig lön 

 

Kontrollmoment 

Kostnadskontroll 

 

Uppföljande kontroll 

Stickprovskontroller att kostnadskontroller är gjorda. 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sektorchef får information varje månad om genomförda kostnadskontroller. Statistiken visar att det är fler chefer än tidigare som genomför kostnadskon-
trollen. Vanligtvis är det omkring 60 procent av sektorns chefer som genomfört kontrollen varje månad. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående med avvikelse 
Kostnadskontroll ska göras varje månad. 

Kommentar 

Insats för att förbättra kontroller av löner behöver göras. 

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

Kommentar 

Det sker löpande information ut till medarbetarna om eget ansvar kring bokföring av tid samt felaktig lön. Det är särskilt viktigt vid nyanställning. 

 Pågående med avvikelse 
Utbildning av chefer gällande tillvägagångssätt vid kostnadskontroll 

Kommentar 

Det finns behov av ytterligare utbildning kring tillvägagångssätt vid kostnadskontroll. 
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2.2 Verksamhet 

2.2.1 Kompetensutvecklingsplaner 

  Risker 

 
Kompetensförsörjningsplaner följs inte 

 

Kontrollmoment 

Uppföljning av kompetensförsörjningsplan på varje enhet 

 

Uppföljande kontroll 

Årlig kontroll att framtagna kompetensförsörjningsplaner följs. 

Kommentar 

Sektorn har bidragit med information om bristyrken och nyckelfunktioner till kommunens kompetensförsörjningsplan 2022. Arbetet med att ta fram 
kompetensförsörjningsplaner för sektorn har inte inletts på grund av att andra frågor prioriterats högre. Kommunen saknar rutiner och mallar gällande 
kompetensförsörjningsplaner. 

 

Status Åtgärder 

 Ej påbörjad 
Kartlägga och säkerställa att det finns välfungerande kompetensutveckl-
ingsplaner. 

2.2.2 Covid- 19 pandemin 

  Risker 

 
Uppdrag försenas till följd av låg bemanning 

 

Kontrollmoment 

Kontinuerligt kontrollera frånvaro 

 

Uppföljande kontroll 

Kontrollera frånvaro 

Kommentar 

Frånvaron har kontrollerats löpande. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Följa upp pandemiplaner 

 Avslutad 
Säkerställa bemanning 

Kommentar 

Frånvaron har varit låg under året trots pågående pandemi. Bemanningen har därmed varit god och bedöms inte vara den primära orsaken till uppdrag 
eventuellt försenats. 
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3 Slutsats av uppföljning 

Kontrollerna visar att de största avvikelserna återfinns inom avtalstrohet samt kostnadskontroll av löner, vilket 
varit utfallet de senaste åren. Sektorn behöver arbeta särskilt med de frågorna den kommande tiden så att alla 
förstår vikten av att göra rätt. Framtagande av kompetensförsörjningsplaner har inte påbörjats enligt plan. Sek-
torn aktualiserar frågan under 2022. 

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



Servicenämnden 

Uppföljningsrapport intern 
kontroll 2021 helår 
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1 Inledning 

Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är till-
räcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 
Inför intern kontrollplan 2021 har sektorn gjort en riskinventering samt värderat riskerna utifrån sannolikhet och 
konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits servicenämnden. I juni och november 2021 
fick servicenämnden en muntlig föredragning av den interna kontrollplanen och det pågående arbetet. Detta blir 
den avslutande uppföljningen för helår 2021 gällande intern kontrollplan. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Finansiering av verksamhet 

  Risker 

 
Lag- och myndighetskrav kan inte tillgodoses 

I nuläget löper arbetet på enligt plan utan avvikelser och har överförts för fortsatt arbete till intern kontrollplan 
2022. 

  

Kontrollmoment 

Utförda underhåll och reparationer i förhållande till behoven och budget. 

 

Uppföljande kontroll 

Kostnader kontra budget 

Kommentar 

Vid uppföljande kontroll framkommer att budget är i balans för helår. 

2.2 Regelverk 

2.2.1 Delegationsordning 

  Risker 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

 

Kontrollmoment 

Kontroll att delegationsbeslut anmäls. 

 

Uppföljande kontroll 

 Avstämning med nyckelpersoner 

Kommentar 

Arbetet pågår enligt utarbetad rutin och har fungerat bra. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Genomgång av delegationsordning 

Kommentar 

Genomgång har hållits under våren. 

 Avslutad 
Ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut 

Kommentar 

Rutin för hantering av delegationsbeslut är framtagen och implementerad i sektorns ledningsgrupp. 

 Avslutad 
Uppföljning och kontroll av anmälan av delegationsbeslut 

Kommentar 
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Status Åtgärder 

Inför varje arbetsutskott görs en avstämning av aktuella delegeringsbeslut per verksamhet som sedan sammanställs och redovisas. 

2.3 Verksamhet 

2.3.1 Planering av underhåll 

  Risker 

 
Underhåll genomförs inte utifrån en prioriteringsordning. 

I nuläget löper arbetet på enligt plan utan avvikelser och har överförts för fortsatt arbete till intern kontrollplan 
2022. 

Kontrollmoment 

Statusbedömningar och underhållsplan 

 

Uppföljande kontroll 

 Status på arbetet med bedömningar och underhållsplan. 

Kommentar 

Status bedömning är nu genomförd och denna kommer att omfattas i en detaljerad underhållsplan under 2022. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Genomförande av statusbedömningar och framtagning av underhållsplan. 

Kommentar 

Arbetet med statusbedömningar pågår och planeras vara klart vid årsskiftet. Underlaget kommer därefter att användas för att både planera och priori-
tera behovet av underhåll för kommunens fastighetsbestånd. 

2.3.2 Lokalförsörjningsprocessen 

  Risker 

 
Leverans sker inte i tid för att möta behoven. 

I nuläget löper arbetet på enligt plan utan avvikelser och har överförts för fortsatt arbete till intern kontrollplan 
2022. 

Kontrollmoment 

Status på arbetet med lokalförsörjningsprocessen. 

 

Uppföljande kontroll 

 Status på leverans i förhållande till beställning. 

Kommentar 

En projektplan är framtagen som redovisar samtliga lokal behov och beräknat färdigställande. Arbetet fortsätter nu med fördjupad dialog med sektor 
samhällsbyggnad. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Kartläggning av lokalförsörjningsprocessen. 

Kommentar 

För att möta kommunens behov av verksamhetslokaler har en övergripande lokalförsörjningsplan sammanställts sedan 2016. Lokalförsörjningsplanen 
identifierar lokalbehovet på 10 år, uppdateras och fastställs av kommunfullmäktige varje år. Tyvärr har brister i lokalförsörjningsprocessen skapat ett 
uppdämt behov av lokaler vilket nu innebär en kort tid till förväntat förfärdigställande. Sektor service har därför sedan våren 2020 arbetat med att illu-
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Status Åtgärder 

strera processen bland annat genom att tydliggöra ansvarsfördelning och beslutssteg. September 2021 är huvud- och delprocesser illustrerade och 
tydliggjorda och processen är nu ute för presentation och granskning. Efter hantering av inkomna synpunkter behöver från 2017 fastställda styrdoku-
ment revideras och målet är att detta arbete blir klart under första delen av 2022. 

2.3.3 Specialkosthantering 

  Risker 

 
Fel kost serveras utifrån särskilda behov. 

 

Kontrollmoment 

Kontroll av dokumentationspärmar. 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll att inga fel har uppstått. 

Kommentar 

Arbetet pågår och finns med i verksamhetensplanen för kosten som ett mål för 2022 att ”Öka likvärdigheten och rutiner på de olika enheterna. Verk-
samhet kost kommer också att erbjuda fler specialkostutbildningar och även praktiska utbildningar. God kommunikation mellan sektorerna.” med den 
önskade effekten att säkerställa specialkosthanteringen. 

Det som är gjort under 2021 är att likvärdiga specialkosttavlor nu finns på förskolorna, praktisk specialkostutbildning har tagits fram, genomförts och 
planeras att fortsätta under 2022 samt att utveckling av e-tjänsten "specialkost" är genomförd. Under 2022 arbetar kosten med implementeringen samt 
att öka kommunikation mellan sektorerna i denna fråga. 

  

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Säkerställa rutiner 

Kommentar 

Kostverksamheten arbetar med att utveckla e-tjänst specialkost för att den ska bli mer användarvänlig tillsammans med skolan, förskolan och IT. Verk-
samhet kost testar samtidigt likvärdiga specialkosttavlor, märkningar och symboler. Kostverksamheten kommer även att starta en arbetsgrupp med 
kosten och förskolan för att säkerställa rutiner. 

2.3.4 IT-drift 

  Risker 

 
Långvarig IT-stopp 

 

Kontrollmoment 

Kontinuitetsplan 

 

Uppföljande kontroll 

 Uppföljning av kontinuitetsplan. 

Kommentar 

IT-enheten utför systematiska kontroller av drift och backup av verksamhetssystem. För att minimera risken för långvarigt stopp finns datalagringsplat-
ser med redundans på flera platser i kommunen. På en av dessa platser förhindras långvarigt stopp genom reservkraftverk som automatiskt startar vid 
strömbortfall. 
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3 Slutsats av uppföljning 

Sektor service har inte identifierat några avvikelser i uppföljningen av intern kontrollplan 2021. Plan för hante-
ring av samtliga punkter har utarbetats och arbetet har löpt på som förväntat. 

Risker som identifierades för 2021 anses vara lägre än vid uppstart av årets interna kontrollplan i december 2020. 
Sektor service bedömer dock att riskerna rörande nedan nämnda punkter fortfarande är aktuella och här därför 
överfört dessa till intern kontrollplan 2022. 

- Lag- och myndighetskrav 

- Underhåll utifrån prioriteringsordning 

- Leverans i tid för att möta behoven 



Socialnämnden 

Uppföljningsrapport intern 
kontroll 2021 helår 
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1 Inledning 

Arbetet med intern kontroll utgår från 6 kap. 6 § kommunallagen och syftar till att säkra en effektiv förvaltning 
och att undvika att det begås allvarliga fel. Resultatet av den interna kontrollen ska årligen följas upp och rappor-
teras till nämnden. Internkontrollplanen för 2021 fokuserade på tre prioriterade risker; Under året har verksam-
heten arbetat med uppföljande kontroller samt olika åtgärder relaterade till riskerna 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Regelverk 

2.1.1 Övriga regelverk som styr nämndens verksamheter 

  Risker 

 
Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR 

 

Kontrollmoment 

Följsamhetskontroll till GDPR 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av loggar 

Kommentar 

Kontroll av loggar har utförts enligt plan i Treserva och MCSS. Under årets sista kvartal infördes ytterligare en loggkontroll (GWA), med samma frekvens 
som övriga loggkontroller. 

Loggkontroller utförs 1 gång/kvartal (feb, maj, aug och nov). 
 
Internkontrollen kan fastställa att loggkontroller utförs. 

 
Loggkontrollerna  sparas på SharePoint för granskning av enhetscheferna, i enighet med befintlig rutin. Ambitionen var att under hösten 2021 säker-
ställa att befintligt arbetssätt var förenligt med bl.a. GDPR men det har inte kunnat prioriteras. Just när det gäller loggkontroller som sparas på Sha-
rePoint finns ett behov, om än inte brådskande, av att kontrollera förfarandet. Tanken är att frågan kommer att hanteras under 2022. 

 Kontroll av registerförteckning i system 

Kommentar 

Ett omfattande arbete, bl.a. i samråd med IT-enheten, har utförts för att kartlägga och säkerställa att korrekt information finns angivet. Detta är ett arbete 

som ständigt är aktuellt, då förändringar i registerförteckningen sker kontinuerligt, både vad gäller involverade personalresurser och typ av tjänster, 
program och arbetssätt. Det innebär att föregående års registerförteckningen rimligtvis inte är aktuell nästkommande år. Med andra ord är detta arbete 
något som behöver göras varje år. 

 Kontroll av behörighetsstruktur 

Kommentar 

Slagning i HSA-katalogen görs varje månad av ansvarig systemförvaltare och ev. åtgärder vidtas skyndsamt vid behov. 

Behörigheter till verksamhetssystemen för medarbetare kan numera endast beställas av ansvarig chef, vilket är en åtgärd för att säkra upp vilka medar-
betare som har behörighet till vad och när. 

 Dokumentationskontroll enligt GDPR 

Kommentar 

En aktuell struktur med roller för arbetet kring GDPR finns. 
 
Dataskyddsombudet har under året granskat Ale Kommuns PUB-avtalsmall och hade inte något att anmärka på gällande huvuddelen av vår nuvarande 
mall. Dataskyddsombudet ansåg att den var tydlig och följde ganska väl SKRs grundmall vilket även fungerar bra med kraven från IMY. (Tidigare 
datainspektionen) 

Arbetet för att utveckla och bygga vidare den interna organisationen behöver kontinuerligt fortsätta för att öka kunskapen och medvetandet kring vårt 
ansvar för att hantera personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt. 

Inför införanden med nya leverantörer, digitala hjälpmedel, program osv. där personuppgifter hanteras ska dokumenterade riskanalyser utifrån GDPR 
genomföras. 

Under 2021 har arbetet med enbart befintliga leverantörer och program genomförts, varvid det inte heller har funnits något behov av att genomföra 
ytterligare riskanalyser eller kontroller utifrån GDPR. 

Vid ett ev. införande av ett nytt program eller produkt där personuppgifter hanteras är GDPR ett viktigt fokusområde. Dessvärre är det omfattande och 
svåra arbetet kring att säkerställa god följsamhet till GDPR något som till viss del bromsar "intresset" för just det programmet eller produkten, vilket i 
längden kan utgöra ett potentiellt hot mot den digitala utveckling vi behöver i sektorn. 

 Tillsyn av externa aktörer enligt GDPR 

Kommentar 

Genomgång av befintliga avtal till de system där personuppgifter hanteras. PUB-avtal har vid ett tillfälle saknats och detta har åtgärdats. 
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Status Åtgärder 

 Avslutad 
Fortsatta loggkontroller 

 Avslutad 
Slutföra registerförteckning 

 Avslutad 
Genomgång av behörigheter 

 Avslutad 
Slutföra den interna organisationen 

 Avslutad 
Säkerställa att aktuella PUB-avtal finns 

2.2 Verksamhet 

2.2.1 Handläggning- och ärendehanteringsprocessen 

  Risker 

 
Risk för att handlingar inte diarieförs enligt gängse rutin. 

 

Kontrollmoment 

Kompetens 

Följsamhet 

Styrdokument 

 

Uppföljande kontroll 

Kontroll av vilka som medverkat på utbildningar. 

Kommentar 

På grund av covid-19 har inga utbildningar genomförts. 

 Kontroll av följsamhet till rutin 

Kommentar 

Nämndsekreterare och registrator har informerat medarbetare om vikten av att allmänna handlingar diarieförs i behörig ordning samt påpekat brister i 
förekommande fall. 

 Dokumentationskontroll 

Kommentar 

Nämndsekreterare och registrator har sett till att det finns aktuella styrdokument för diarieföring av allmänna handlingar och arkivering av dessa. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad med avvikelse 
Genomföra utbildningar 

Kommentar 

Generella utbildningar avseende allmänna handlingar och offentlighet och sekretess har ej kunnat genomföras på grund av pandemin. Utbildningar i 
ärendehanteringssystemet Castor har kunnat genomföras digitalt. 

 Avslutad 
Fortsatt kontroll 

 Avslutad 
Inventering och granskning 

2.2.2 Lokaler 

  Risker 

 
Risk för att lokaler inte uppfyller gällande lagkrav utifrån den verksamhet som bedrivs. 
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Kontrollmoment 

Följsamhetskontroll till gällande regelverk, lokaler 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av följsamhet till gällande regelverk 

Kommentar 

Brister framför allt vid förändring av verksamhet i befintlig lokal. Viktigt det finns fungerande rutiner för hanteringen av detta, så att nödvändiga kontroller 
görs avseende avtal, bygglov, krav från myndigheter (Räddningstjänst) och detaljplan. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Rutin för ändrad verksamhet i befintlig lokal 

Kommentar 

Rutin för ändrad användning av befintlig lokal beslutades av sektorledningen 2021-11-11. Rutinen är utsänd till sektorns ledningsgrupper för kännedom, 
samt finns tillgänglig på intranätet i verksamhetshandboken i boxen "Lokaler och säkerhet". 

 Avslutad 
Samarbetsgrupp 

Kommentar 

Arbetsgrupp tillsatt för samverkan i lokal- och säkerhetsfrågor mellan sektor socialtjänst, sektor service, sektor samhällsbyggnad och Räddningstjäns-
ten. Inom arbetsgruppen har arbete med inventering av sektor socialtjänsts lokaler startats och kommer slutföras med hjälp av brandskyddskonsult 
under våren 2022. 
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3 Slutsats av uppföljning 

De uppföljande kontroller som gjorts visar på mindre eller inga avvikelser. Gällande bristande kännedom och 
följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR har verksamheten under lång tid arbetat med olika åtgärder relate-
rade till detta. Konstateras kan att struktur och systematiska kontroller nu finns på plats. Dock kvarstår ett arbete 
med att fortsatt höja kompetensen om GDPR inom verksamheten. Detta kommer följas inom ramen för intern-
kontrollplanen 2022 där informationssäkerhet och säkerhetsarbete i vidare bemärkelse är ett prioriterat område. 

En av de planerade kontrollerna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Det gäller utbildningsinsat-
ser relaterade till risken att handlingar inte diarieförs enligt gängse rutin. Denna risk återfinns  i internkontrollpla-
nen för 2022 med ambitionen att kunna genomföra planerade utbildningsinsatser. 

Risken för att lokaler inte uppfyller gällande lagkrav utifrån verksamhet som bedrivs kan betraktas som hanterad. 
Här har en rutin arbetats fram och beslutats under året gällande ändrad användning av befintlig lokal. Dessutom 
har en arbetsgrupp för samverkan i lokal- och säkerhetsfrågor tillsatts med representanter för sektor socialtjänst, 
sektor service, sektor samhällsbyggnad och Räddningstjänsten. Inom arbetsgruppen har en inventering av sektor 
socialtjänsts lokaler påbörjats och kommer slutföras med hjälp av brandskyddskonsult under våren 2022. 

  

  



Utbildningsnämnden 

Uppföljningsrapport intern 
kontroll 2021 helår 
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1 Inledning 

Nämnderna ska enligt Kommunallag (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts uti-
från områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkon-
trollplanen för år 2021. Planen innehöll de riskområden som bedömdes ha högst riskvärde. I uppföljningen re-
dovisas årets arbete med internkontrollen. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Ansökan om bidrag 

  Risker 

 
Risk att missa ansöka om statsbidrag eller andra bidrag 

 

Kontrollmoment 

Arbete med rutinförbättring sker under 2021 kontrolleras 2022 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll att möjliga statsbidrag har ansökts om 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Arbete med rutinförbättring sker under 2021 kontrolleras 2022 

 Avslutad 
Funktion med ansvar för ansökan om statsbidrag 

2.2 Regelverk 

2.2.1 Ärendehanteringsprocessen 

  Risker 

 
Information hanteras inte korrekt 

 

Kontrollmoment 

Arbete med rutinförbättring sker under 2021 kontrolleras 2022 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Arbete med rutinförbättring sker under 2021 kontrolleras 2022 

2.2.2 Verksamhetsutövning 

  Risker 

 
Bristande kännedom om riktlinjer och policys 

 

Kontrollmoment 

Kommunikation av riktlinjer och policys 

 

Uppföljande kontroll 
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Uppföljande kontroll 

 Uppföljning att kommunikation skett kring nya styrdokument 

Kommentar 

Pågående arbete med genomgång av verksamhetshandboken. Arbetet har försenats på grund av pandemin. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående med avvikelse 
Förtydliga rutin i verksamhetshanboken och kommunicera 

2.2.3 Personuppgiftshantering 

  Risker 

 
Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR 

 

Kontrollmoment 

Följsamhetskontroll till GDPR 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll att alla avtal och registerförteckning är korrekt 

Kommentar 

Vid genomgång av samtliga system saknades det ett antal Personuppgiftsbiträdesavtal. Vid upprättandet av nya avtal så togs även bilagorna  Instrukt-
ion för behandling av personuppgifter samt Lista på underbiträden fram. 

 Att personuppgifter hanteras enligt informationshanteringsplan 

Kommentar 

Utbildningsnämnden har under 2021 haft två personuppgiftsincidenter som har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Incidenterna har blivit 
avslutade. I ett av ärendena användes en app som inte var kommunens och detta avslutades så snart det uppmärksammats. I det andra ärendet var det 
ett tekniskt fel som åtgärdades omgående. 

  

 Att riskbedömning sker utifrån GDPR i samband med nya system och e-tjänster 

Kommentar 

För de e-tjänster och system som införts under 2021 har också riskbedömning utförts. Dock finns ett behov av samordning mellan kommunens IT och 
verksamheterna kring digitala tjänsters livscykelhantering. Det behövs mer styrning kring vad som behöver beaktas vid framtagning av e-tjänst avse-
ende hantering av personuppgifter, säkerhet i samband med hantering av känsliga eller sekretessmarkerade uppgifter samt gallring och e-arkivering. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Översyn och uppdatering av PUB-avtal utifrån aktuell lagstiftning 

 Pågående 
Genomgång i samband med besök och granskning av kommunens 
dataskyddsombud (DSO) 

 Pågående med avvikelse 
Utbildning Dataskyddsförordningen 

 Pågående med avvikelse 
Utbildningsinsatser för all personal sker under 2021 

Kommentar 

Digitala utbildningsinsatser i informationssäkerhet har gjorts till chefer och nyckelpersoner. ytterligare utbildningsinsatser behövs under 2022. 

 Pågående 
Genomgång i samband med besök och granskning av kommunens 
dataskyddsombud (DSO) 

 Avslutad 
Ta fram riskbedömningsmall 

 Avslutad 
Använda och testa riskbedömningsmall 
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2.2.4 Delegeringsordningen 

  Risker 

 
Att delegeringsbeslut inte rapporteras 

 
Att beslut tas på felaktigt sätt och på fel nivå 

 

Kontrollmoment 

Kontroll av att delegationsbeslut rapporteras 

Kontroll att beslut tas på rätt nivå 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av att delegationsbeslut rapporteras 

Kommentar 

Stickprovskontroller har genomförts samt avstämning mot utbildningsnämndens delegeringsordning. Delegeringsordning kommer att revideras. Det har 
under kontrollerna även framkommit att det har funnits otydligheter kring beslutsfattandet samt hur delegeringsbesluten ska rapporteras. Genomgång av 
delegeringsordningen är en viktig del att få med i introduktioner för chefer och de medarbetare som bereder eller är delegater. 

Kontroll att beslut tas på rätt nivå 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Skapa tydliga rutiner och utbildning 

 Avslutad 
Utbildningsinsatser 

 Avslutad 
Genomgång med Kontaktcenter 

 Pågående med avvikelse 
Revidering av delegeringsordningen 

2.2.5 Arkivering och diarieföring 

  Risker 

 
Bristande kännedom och följsamhet till rutiner för diarieföring 

 Bristande kännedom och följsamhet till rutiner för arkivering 

 

Kontrollmoment 

Kontroll att berörd personal har kännedom om rutiner kring diarieföring 

Kontroll att berörd personal har kännedom om rutiner kring arkivering 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll att kompetens finns och diarieföring sker 

Kommentar 

Förbättringsarbete har påbörjats under året, men har inte kunnat genomföras helt, dels på grund av pandemin och dels på grund av att nuvarande 
ärendehanteringssystem inte fullt ut stöder processen i hela verksamheten. Arbetet fortsätter under 2022, kontroller redovisas i uppföljningen av 2022 
års internkontroll. 

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

 

Status Åtgärder 

 Pågående med avvikelse 
Arbete med rutinförbättring sker under 2021 kontrolleras 2022 
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Status Åtgärder 

Kommentar 

Förbättringsarbete har påbörjats under året, men har inte kunnat genomföras helt, dels på grund av pandemin och dels på grund av att nuvarande 
ärendehanteringssystem inte fullt ut stöder processen i hela verksamheten. Arbetet fortsätter under 2022, kontroller redovisas i uppföljningen av 2022 
års internkontroll. 

 Försenad 
Tillsyn av arkivarie 

2.3 Verksamhet 

2.3.1 Kritiska processer 

  Risker 

 
Brister i säkerhetsarbetet och det systematiska brandskyddsarbetet 

 

Kontrollmoment 

Uppdatering och information av styrande dokument 

 

Uppföljande kontroll 

 Att alla chefer har skrivit på fördelning av brandskyddsansvar och vet vad ansvaret innebär. 

 Arbete med rutinförbättring under 2021, uppföljande kontroller görs 2022 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Arbete med rutinförbättring kring säkerhetsarbetet och brandskyddsarbete 
under 2021, uppföljande kontroller görs 2022 

 Pågående 
Systematiskt brandskyddsutbildning riktad till chefer och brandskyddsom-
bud 

Kommentar 

Utbildningar har genomförts i kommunen. 10 enheter i sektor utbildning har haft konsultationer inom SBA. 39 utrymningsövningar har genomförts inom 
sektor utbildnings verksamheter. 

2.3.2 Kompetensförsörjning 

  Risker 

 
Att på sikt sakna kompetens för det vi ska göra. 

 

Kontrollmoment 

Kompetensförsörjningsplan för alla verksamheter 

 

Uppföljande kontroll 

 Löpande kontroll att plan och utbildningsinsatser följs 

Kommentar 

Pågående arbete följs upp i tertialrapporter och årsredovisning 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Löpande arbete enligt plan (se nämndplan) 
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2.3.3 Verksamhetsutövning 

  Risker 

 
Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstepersoner. 

 

Kontrollmoment 

Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll om handlingsplaner och rutiner finns och efterlevs 

Kommentar 

Utbildning för chefer pågår under våren 2022 

• Grundläggande krisarbete och planer 

• Utbildning kring hot och våld 

• Utbildning kring PDV – pågående dödligt våld 

Under hösten 2022 erbjuds möten och stöd på enhetsnivå och eventuellt krisövning på enhet och verksamhetsnivå. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Se till att rapportering och uppföljning görs av situationer då våld eller hot 
om våld har förekommit. 

 Pågående 
Uppdatera och kommunicera handlingsplaner och rutiner 
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3 Slutsats av uppföljning 

Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med området gällande kännedom och 
följsamhet kopplat till GDPR som riskbedömts röd och som därför förs över till internkontrollplanen för år 
2022. 

Inför internkontrollplanen 2021 bedömdes ett antal riskområden ta två år att genomföra, med rutinförbättring 
under 2021 och uppföljning under 2022. Dessa risker har överförts till internkontrollplanen för 2022: 

• Risk att missa ansöka om statsbidrag eller andra bidrag 

• Information hanteras inte korrekt 

• Bristande kännedom och följsamhet till rutiner för diarieföring 

Även området delegeringsordning har överförts till 2022. Arbetet har försenats på grund av pandemin. 

Parallellt med att fortsätta det interna arbetet inom sektorn finns det vinster med att arbeta sektorövergripande 
med de områden som identifierats gemensamt inom fler sektorer i kommunen. 

Covid-19 pandemin har påverkat arbetet med internkontrollen. 
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4 Checklista internkontroll (skollagen) 

4.1 Skollagen 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 

4.1.1 Utbildning och berhörighetskrav 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla rektorer har rektorsutbild-
ning eller har påbörjat rektorsut-
bildning 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Kontroll av lärares behörighet 
vid anställning 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.1.2 Elevhälsa 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Eleverna har tillgång till 
elevhälsa och hälsobesök 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Patientsäkerhetsberättelse 
elevhälsa är upprättad 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.1.3 Registerkontroll av personal 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Registerutdrag har lämnats in 
vid anställningar 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.1.4 Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Eleverna har tillgång till 
skolbibliotek 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.1.5 Studie- och yrkesvägledning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Eleverna har tillgång till SYV  Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.2 Skollagen 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen 

4.2.1 Stöd i form av extra anpassningar 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Anpassningar görs till barn 
och elever i behov av stöd 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Kompetensutvecklingsinsatser har 
genomförts 

4.2.2 Åtgärdsprogram 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 
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Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Åtgärdsprogram för berörda 
elever finns, beslut av rektor 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Kompetensutvecklingsinsatser har 
genomförts 

4.2.3 Särskild undervisningsgrupp 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Beslut som avser särskild 
undervisningsgrupp finns för 
berörda elever 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.2.4 Anpassad studiegång 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Beslut som avser anpassad 
studiegång finns för berörda elever 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Beslut finns men med varierande 
kvalitet och utformning. Arbete 
pågår kring likvärdighet. 

4.2.5 Mottagande och undervisning av nyanlända och vissa andra elever 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 En individuell studieplan finns 
upprättad inom 2 månader för 
nyanlända 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Det finns tillgång till studie-
handledning på modersmålet eller 
skolspråket för nyanländ 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Nyanlända elever får studiehand-
ledning på modersmålet. I enstaka 
fall kan det vara svårt att hitta 
studiehandledare i aktuellt språk. 

4.2.6 Garanti för tidiga insatser i förskoleklass och lågstadiet 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Nationellt kartläggningsmateri-
al/bedömningsstöd används för att 
bedöma elevers kunskaper och vidare 
behov av extra anpassningar. 

 
 Uppfyller helt 

 

4.3 Skollagen 4 kap. Kvalitet och inflytande 

4.3.1 Rutiner för klagomål 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Tydliga rutiner och information 
om synpunkter och klagomålshan-
tering finns 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Rutiner behöver utvecklas avse-
ende bemötande, utredning och 
dokumentation av klagomål. 
Översyn visar också behov av 
systemstöd och utbildningsinsatser 
för att klagomålshantering ska bli 
en del av SKA-arbetet på alla 
nivåer. I samband med utvärdering 
och test av system för anmälan, 
utredning och uppföljning av 
kränkningar så har fördelar med att 
kunna arbeta med klagomål och 
kränkningar i ett och samma 
system identifierats. Ett system 
med både kränkningar och klago-
mål har testats och kommer att bli 
implementerat under 2021. 
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4.3.2 Vårdnadshavares inflytande över utbildningen 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Forum för samråd finns  Uppfyller helt  Uppfyller helt 
Covid-19 pandemin har gjort att 
organisationen använt digitala 
verktyg för samtal. 

4.4 Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero 

4.4.1 Ordningsregler 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Ordningsregler finns på varje 
grundskolenhet 

 
 Uppfyller helt 

 

4.4.2 Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras 

en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Frågor gällande trygghet och 
studiero är en del av skolornas 
systematiska kvalitetsarbete 

 
 Uppfyller helt 

 

4.5 Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 

4.5.1 Åtgärder mot kränkande behandling 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Finns planer mot kränkande 
behandling med åtgärder för 
kommande året 

 Uppfyller helt  Uppfyller delvis 
Planer för kränkande behandling 
finns på förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasium och 
Komvux 

I arbetet med planerna har det 
identifierats skillnader i utformning 
vilket ligger till grund för kom-
mande revidering. Under VT-2021 
har en gemensam mall för samtliga 
skolformer tagits fram. 

 Anmälan, utredning och 
åtgärder mot kränkande behand-
ling görs 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Under vårterminen 2021 har det 
saknats systemstöd då det inte 
fungerat med att använda kommu-
nens tillbudsrapporteringssystem. 
Anmälningar har under perioden 
gjorts på blankett. En ny rutin togs 
fram i samband med införandet av 
blanketten. Det kan konstateras att 
avsaknaden av ett systemstöd har 
resulterat i att antalet anmälningar 
minskat. 

Ett system för att uppfylla skyldig-
heten att anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkningar har 
testats och kommer att bli imple-
menterat under 2021. En ny rutin 
kommer att arbetas fram tillsam-
mans med verksamheterna i 
samband med implementeringen. 
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4.6 Skollagen 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 

4.6.1 Deltagande i utbildning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Om elev uteblir underrättas 
vårdnadshavare  samma dag 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Rutin och system för finns för detta 
men används inte tillfredsställande. 

 Elever med lång och oroande 
frånvaro över 20% har en aktuell 
handlingsplan och vid behov hålls 
SIP-möte 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Frågan har ändrats. Anledningen 
till ändring är att socialtjänsten 
beslutar om insats utifrån gällande 
lagstiftning. Punkten har tidigare 
varit utvecklingsområde. 

 Vid upprepad frånvaro görs 
utredning och rektor rapporterar till 
huvudman 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Rutin har implementerats. 

 Huvudman underrättas när 
elever från annan kommun har 
betydande frånvaro 

 Uppfyller helt  Uppfyller delvis 
Nya rutiner har tagits fram och 
håller på att implementeras 

4.6.2 Skolplikt 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Skolpliktsbevakning genom-
förs kontinuerligt 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.7 Skollagen 8 kap. Förskolan 

4.7.1 Modersmål 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Förskolan ska medverka till 
att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla 
både det svenska språket och sitt 
modersmål 

 
 Uppfyller helt 

 

4.7.2 Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla vårdnadshavare har 
erbjudits och haft utvecklingssam-
tal 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
Föräldramöten har genomförs 
kontinuerligt. Forum för delaktighet 
finns i olika former och har anpas-
sats utifrån covid-19 pandemin. 

4.7.3 Särskilt stöd 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Stöd till barn i behov av 
särskilt stöd 

 
 Uppfyller helt 

 

4.7.4 Erbjudande av plats/placering vid enhet 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Barn erbjuds plats inom fyra 
 

 Uppfyller helt 
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Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

månader ifrån ansökan/anmälan. 

4.8 Skollagen 9 kap. Förskoleklassen 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Utbildningen är kostnadsfri  Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Punkten har ändrats. Tidigare 
punkt var om betyg för förskole-
klass och frågan handlade om 
utbildningen var kostnadsfri. Då 
punkten felaktigt stod som betyg 
vilket inte förekommer för förskole-
klass så har punkten ändrats till 
Avgifter. 

Kartläggning i samband med 
revidering har visat att det före-
kommer dolda avgifter i vissa 
verksamheter. 

4.8.1 Placering vid en skolenhet 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Avsteg från vårdnadshavares 
vilja vid placering skolenhet? 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Delegationsbeslut med 
hänvisning finns vid avsteg 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.8.2 Modersmålsundervisning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Förskoleklassen ska med-
verka till att utveckla modersmål 
gällande elever med annan språk-
lig bakgrund. 

 
 Uppfyller delvis 

Språkutvecklande arbete pågår 
med stöd av enheten för flersprå-
kighet. 

4.8.3 Skolskjuts 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla som har rätt till skolskjuts 
får, beslut är korrekta enligt regel-
verk 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.8.4 Avgifter 

4.9 Skollagen 10 kap. Grundskolan 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Utbildningen är kostnadsfri  Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Punkten har ändrats. Tidigare 
punkt var om betyg för förskole-
klass och frågan handlade om 
utbildningen var kostnadsfri. Då 
punkten felaktigt stod som betyg 
vilket inte förekommer för förskole-
klass så har punkten ändrats till 
Avgifter. 

Kartläggning i samband med 
revidering har visat att det före-
kommer dolda avgifter i vissa 
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Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

verksamheter. 

4.9.1 Placering vid en skolenhet 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Avsteg från vårdnadshavares 
vilja vid placering skolenhet? 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Delegationsbeslut med 
hänvisning finns vid avsteg 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.9.2 Skolskjuts 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla som har rätt till skolskjuts 
får, beslut är korrekta enligt regel-
verk 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.9.3 Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla vårdnadshavare har 
erbjudits utvecklingssamtal 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
Covid-19 pandemin har gjort att 
organisationen använt digitala 
verktyg för utvecklingssamtal. 

4.9.4 Modersmålsundervisning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Elever har tillgång till mo-
dersmålsundrvisning 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.9.5 Praktisk arbetslivsorientering 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Minst 10 dagars prao anord-
nas för alla elever från och med 
årskurs 8 

 Uppfyller helt  Uppfyller delvis 
Covid-19 pandemin har lett till att 
PRAO inte genomförts. Alternativa 
arbetssätt kring digital PRAO har 
gjorts. 

4.9.6 Lovskola 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

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

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.9.7 Undervisningstid 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Säkerställande av hemunder-
visning vid behov (exempelvis 
sjukdom) 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Timplan och läsårs-tider följs  Uppfyller helt  Uppfyller helt 
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Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

på alla enheter 

4.10 Skollagen 11 kap. Grundsärskolan 

4.10.1 Skolskjuts 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla som har rätt till skolskjuts 
får, beslut är korrekta enligt regel-
verk 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.10.2 Modersmålsundervisning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Elever har tillgång till mo-
dersmålsundrvisning 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.10.3 Placering vid en skolenhet 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Avsteg från vårdnadshavares 
vilja vid placering skolenhet? 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Delegationsbeslut med 
hänvisning finns vid avsteg 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.10.4 Intyg och studieomdöme 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Elever har fått betyg när 
vårdnadshavare begärt det 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Eleverna har fått intyg om 
utbildningen efter avslutad grund-
särskola 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.10.5 Mottagande i grundsärskolan 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

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

 
 Uppfyller helt 

 

4.11 Skollagen 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasie-

skolan 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Säkerställa undervisningstid 
på IM 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Fortsatt arbete krävs. 
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4.11.1 Undervisning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

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

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.11.2 Modersmålsundervisning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Elever har tillgång till mo-
dersmålsundrvisning 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.11.3 Kommunala aktivitetsansvaret 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Löpande kontroll gällande 
ungdomars sysselsättning 

 
 Uppfyller helt 

 

4.12 Skollagen 18 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasie-

särskolan 

4.12.1 Utredningar 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

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

 
 Uppfyller helt 

 

4.13 Skollagen 26 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och 

nationell uppföljning och utvärdering 

4.13.1 Tillsyn 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Tillsyn av fristående förskolor 
sker regelbundet 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Riktlinje för tillsynsarbetet har 
antagits. Arbetsprocess och tids-
plan har tagits fram. 

4.14 Skollagen 28 kap. Överklagande 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla beslut har korrekta 
hänvisningar vad gäller överkla-
gande 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Utbildning kring beslut och genom-
gång av beslutsmallar utifrån lagen 
samt utifrån mottagarperspektivet. 
Genomgång av besvärshänvis-
ningar har gjorts. Nya mallar har 
också tagits fram. 

 Handläggning, hänvisning till 
förvaltningslagen 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Utbildning kring beslut och genom-
gång av beslutsmallar utifrån lagen 
samt utifrån mottagarperspektivet. 
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4.14.1 Hänvisningar 

4.15 Skollagen 29 kap. Övriga bestämmelser 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Säkerställa kommunala 
aktivitetsansvaret 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Kommunala aktivitetsansvaret har 
varit fokusområde under 2021. 
Tjänst har ökat från en deltid till en 
heltid. Nya arbetsformer och 
nätverk har initierats och startat. 

 Anställda har skrivit på sekre-
tessavtal 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.15.1 Samverkan och anmälan till socialnämnden 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Har orosanmälningar gjorts i 
tillräcklig utsträckning? 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Vikten av att orosanmälningar görs 
kommuniceras regelbundet med 
rektorer och personal i olika forum. 
Centrala elevhälsan har informerat 
i verksamheterna om när, hur och 
varför anmälan bör göras, 

 



Överförmyndarnämnden 

Uppföljningsrapport intern 
kontroll 2021 helår 
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1 Inledning 

Enligt kommunallagen ska nämnder se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, och i enlighet med de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksam-
heten liksom på ett i övrigt tillfredsställande sett. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är till-
räcklig. 

Vid upprättande av internkontrollplan för 2021 gjordes inventering av risker och värdering av desamma utifrån 
sannolikhet och konsekvens. Vad gäller riskbedömning, är verksamheten av sådant slag att den huvudsakligen får 
göras utifrån vilken skada den enskilde med ställföreträdare kan lida i det fall verksamheten brister. 

Överförmyndarnämndens verksamhet har få områden där det är hög risk och saknar helt områden med mycket 
hög risk. 

Då det är en liten verksamhet finns det utrymme att vid den interna kontrollen även kontrollera områden med 
mycket låg risk, vilket ses som en del av verksamhetens kvalitetsarbete. 

Internkontrollen genomfördes 2021-09-17 av tillförordnad kansli- och säkerhetschef William Försth och redovi-
sades i samband med delårsbokslut 2. Akterna var i god ordning och inga avvikelser noterades. Ytterligare upp-
följning har därför inte varit aktuellt. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Arvodesbeslut 

  Risker 

 
Godtyckliga arvodesnivåer 

 

Kontrollmoment 

Kontroll av arvodesnivåer. 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll arvoden (nivåer) 

Kommentar 

Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse. 

2.2 Regelverk 

2.2.1 Arvodesbeslut 

  Risker 

 
Felaktig betalare av arvode 

 
Arvodering för fel omfattning 

 

Kontrollmoment 

Kontroll av betalare av arvode 

Kontroll av att arvode utgår för rätt omfattning 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av arvoden (betalare) 

Kommentar 

Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse. 

 Kontroll av arvoden (omfattning) 

Kommentar 

Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse. 

2.2.2 Omprövning av förvaltarskap 

  Risker 

 
Felaktig begränsning av huvudmannens rättshandlingsförmåga. 

 

Kontrollmoment 
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Kontrollmoment 

Kontroll av årlig omprövning av förvaltarskap 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av omprövning av förvaltarskap 

Kommentar 

Kontroll av att årlig omprövning av förvaltarskap har gjorts i tre akter. Omprövningar för 2021 är ännu ej genomförda, dock har tidigare års omprövning 
kontrollerats i vardera akt. Inga avvikelser. 

2.3 Verksamhet 

2.3.1 Granskning av årsredovisningar, process 

  Risker 

 
Förbiseende vid granskning. 

 

Kontrollmoment 

Kontroll av efterlevnad av upprättad granskningsprocess. 

 

Uppföljande kontroll 

 Efterlevnad av granskningsprocess 

Kommentar 

Kontroll i sex akter har genomförts utan avvikelse. 

2.3.2 Granskning av årsräkningar, tidsåtgång 

  Risker 

 
Tid till slutförande av årsredovisningar 

 

Kontrollmoment 

Uppföljning antal granskade årsredovisningar. 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av sluttidpunkt för årsredovisningar 

Kommentar 

Överförmyndarnämndens mål är att samtliga kompletta, i tid inkomna, årsredovisningar ska vara granskade per den 15 september. Den 29 juni var 
samtliga, förutom fem, årsredovisningar granskade, även de sent inkomna och inkompletta. De kvarvarande granskades i egentlig mening innan den 
siste augusti, men notering om granskning för två är ännu ej gjord då ställföreträdare har ålagts korrigera ekonomiskt upplägg innan så sker. 

2.3.3 Kontroll av ställföreträdare 

  Risker 

 
Olämpliga ställföreträdare 

 

Kontrollmoment 
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Kontrollmoment 

Kontroll av ställföreträdare 

 

Uppföljande kontroll 

 Ställföreträdares lämplighet. 

Kommentar 

Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse. 
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3 Slutsats av uppföljning 

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



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 42 Dnr KS-EKO.2022.86

Överföring investeringsbudget 2021-2022

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna

överföringen av 139 747 tkr, varav 33 150 tkr avser medfinansiering, av 2021

års investeringsanslag till 2022.

Sammanfattning

I samband med bokslutsberedningen prövas om önskemål av

investeringsmedel för investeringar som inte har färdigställts ska överföras till

kommande år. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan anger att grundprincipen

är att beslutat investeringsanslag får tas i anspråk även efterföljande kalenderår

om investeringen inte färdigställts under budgetåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Sammanställning överföringar 2021-2022

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Budgetcontroller

Ekonomichef

För kännedom

Förvaltningsledning

Controllers

Redovisningschef
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-EKO.2022.86
Datum: 2022-03-08
Controller Martin Palm

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

Kommunstyrelsen

Överföring investeringsbudget 2021-2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna överföringen av
139 747 tkr, varav 33 150 tkr avser medfinansiering, av 2021 års investeringsanslag till 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I samband med bokslutsberedningen prövas om önskemål av investeringsmedel för
investeringar som inte har färdigställts ska överföras till kommande år. Kommunfullmäktiges
verksamhetsplan anger att grundprincipen är att beslutat investeringsanslag får tas i anspråk
även efterföljande kalenderår om investeringen inte färdigställts under budgetåret.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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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, 2022-03-08

Sammanställning överföringar 2021-2022

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Budgetcontroller
Ekonomichef

För kännedom:

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Ärendet

I samband med bokslutsberedningen prövas om önskemål av investeringsmedel för

investeringar som inte har färdigställts ska överföras till kommande år. Kommunfullmäktiges

verksamhetsplan anger att grundprincipen är att beslutat investeringsanslag kan användas

även efterföljande kalenderår om investeringen inte färdigställts under budgetåret.

Investeringar som utförs inom årsanslaget (reinvesteringsanslaget) överförs vanligtvis inte.

Nästkommande års anslag användas för att genomföra dem. Förvaltningen föreslår i detta

förslag att ett flertal av underskotten också skall ombudgeteras och att nämnderna får använd

nästkommande årsbudget för att hantera dessa, detta kan medföra att nämnderna behöver äska

om mer medel under 2022.

Ekonomisk bedömning

För 2021 uppgick den totala investeringsbudgeten till 463 743tkr efter överföring av 2020 års
investeringsmedel och tilläggsbudget. Totalt utnyttjades 233 432 tkr. Investeringsbudget som
inte har utnyttjats uppgår till 230 311 tkr varav 139 747 tkr, varav 33 150 tkr avser
medfinansiering, av 2021 föreslås överföras till 2022.
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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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet ska efter det är taget verkställas av berörda nämnder.

Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen föreslår att önskade investeringsmedel för investeringar som inte har
färdigställts till ett belopp av 139 747 tkr, varav 33 150 tkr avser medfinansiering, av 2021
överförs från år 2021 till 2022.



Nämnd: Budget Tilläggsanslag Total Utfall Återstår Önskas Motivering
(Belopp i tkr) Budget Budget överföras Nämnd
Investering, namn 2021 2021 2021 2021 2021 till 2022

E-arkiv IV7028 500 0 500 1 010 399 399 Pågående arbete med digitalisering av arkivhandlingar KS
Reservkraft elbilsladdning IV7073 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Investering för att säkra laddning av elbilar vid längre strömavbrott KS
Unit4 ERP IV 7031 3 000 0 3 000 1 781 1 219 1 219 Implementering av nytt ekonomisystem, avslutas 2022 KS

Ärende-o dok hant system IV7068 650 0 650 0 650 650 Avser nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, inga anbud under 2021 KS
Infr strukt för koll trafik IV7105 3 0 3 000 1 956 1 044 1 044 Investering för nya busshållplatser i Ale, ligger på KS förs över till till SBN SBN
Nya boenden FH inventarie 800 0 800 536 264 264 Kvarstående inköp LSS Skepplanda samt nya planerade boenden i Nol samt Surte SN
Utbyte grundutrustning 1 500 0 1 500 1 293 207 207 Inköp släpar, löpande behov inom verksamhetsområde SÄBO SN
Fordon FH/skolskjuts 1 800 0 1 800 426 1 374 1 374 Utbyte av befintliga specialfordon inom Funktionsstöd (bussar m bakgavellift) SN
Årsanslag SN 2 000 0 2 000 2 550 -550 0 Underskottet finansierades av intäkter på investeringen digital agenda SN
Digital Agenda 0 0 0 -738 738 0 Överskottet finansierade underskottet på årsanslaget SN
Säkerhets.föreb. åtgärder 4 900 0 4 900 3 001 1 899 1 899 Pågående projekt Ale Arena obj. 113 Service
Upprustning skolgårdar 900 0 900 553 347 50 Pågående projekt Service
Lövängens förskola 61 112 0 61 112 57 217 3 895 3 895 Pågående projekt Service
LSS Skepplanda 35 590 0 35 590 33 853 1 737 50 Pågående projekt. Service
Omklädningsrum Jennylund 500 0 500 0 500 500 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Aroseniusskolan 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Kommunens hus 1 627 0 1 627 225 1 402 1 402 Pågående projekt Service

Fastighetsunderhåll 15 000 0 15 000 15 439 -439 -439
Servicenämnden önskar ingen överföring, förvaltningen anser dock att underskottet 
skall överföras då det finns budget för 2022 Service

Arb.miljöåtg skolor,fskl 300 0 300 526 -226 -226
Servicenämnden önskar ingen överföring, förvaltningen anser dock att underskottet 
skall överföras då det finns budget för 2022 Service

Mindre anpassningar skolo 3 000 0 3 000 3 211 -211 -211
Servicenämnden önskar ingen överföring, förvaltningen anser dock att underskottet 
skall överföras då det finns budget för 2022 Service

Daglig verksamhet 1 000 0 1 000 2 313 998 998 Pågående projekt Service
Jennylunds ridanläggning 3 940 0 3 940 3 303 637 637 Pågående projekt Service
Takomläggn Ale arena 3 000 0 3 000 200 2 800 2 800 Pågående projekt Service
Övriga lokalutredningar 1 000 0 1 000 454 546 546 Pågående projekt Service
Ombyggnad Hardesjö 700 0 700 595 105 105 Pågående projekt Service
Ersättning Byvägens fsk 700 0 700 0 700 700 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Förskola 2 Nödinge 700 0 700 0 700 700 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
F-6 skola utbyggn 2 Nödin 500 0 500 0 500 500 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
F-6 skola utbyggn 1 Nödin 700 0 700 0 700 700 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Förskola 1 Nödinge 700 0 700 0 700 700 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Nolängens förskola 390 0 390 312 78 78 Pågående projekt Service
F-6 skola Nol/Alafors 2 170 0 2 170 76 2 094 2 094 Pågående projekt Service
Ny förskola Surte 700 0 700 0 700 700 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Surteskolan 426 0 426 12 414 414 Pågående projekt Service
Bohusskolan 426 0 426 12 414 414 Pågående projekt Service
Utredn skolomr Älvängen 1 299 0 1 299 134 1 165 1 165 Pågående projekt Service
Ersättn Hövägens fsk 2 500 0 2 500 0 2 500 2 500 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Utredn skolomr Skepplanda 828 0 828 32 796 796 Pågående projekt Service
Ny förskola 1 Älvängen 1 200 0 1 200 0 1 200 1 200 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Ersätta Madenskolan 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Tillbyggnad Alboskolan 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Omställn till fsk Garnvin 1 000 0 1 000 212 788 788 Pågående projekt Service
LSS-Danska vägen Surte 27 697 0 27 697 181 27 516 27 516 Pågående projekt Service
LSS-Folketshusv Nol 22 000 0 22 000 8 858 13 142 13 142 Pågående projekt Service
Särsk boende södra kommun 500 0 500 109 391 391 Pågående projekt Service
IT Investeringar 12 200 0 12 200 11 805 395 395 Pågående projekt Service

Laddinfrastruktur 1 500 0 1 500 1 569 -69 -69
Servicenämnden önskar ingen överföring, förvaltningen anser dock att underskottet 
skall överföras då det finns budget för 2022 Service

Reinvesteringsmedel Service 1 000 0 1 000 1 151 -151 0 Årsanslag överförs inte Service



Byte av IT-system 0 0 0 52 -52 0
Underskottet finansierades av överskott på årsanslaget. Egen investering föreslås 
startas i revidering för 2022 UBN

IM-komvux 1 000 0 1 000 1 500 -500 0
Finansierades av överskott på investerings 7604. Det finns ingen budget framåt att 
reglera underskottet mot. UBN

Ombyggnad ÅVC Sörmossen främja 
återbruk 500 0 500 0 500 500

Aktiviteten har inte genomförts under 2021 då rådande omständigheter Covid och 
oklarheter gällande kommande ansvar för producentansvarsmaterial som påverkar hur 
vi väljer att planera om materialflödet ÅVC Sörmossen SBN

 Utbyte gatubelysning 15 478 0 15 478 6 158 9 320 9 320
Förseningar i projektet pga. förseningar i upphandling av entreprenör samt förseningar i 
leveranser pga. pandemin, föra över 5500 tkr till inv 6070 (landsbygd) SBN

Utbyte belsylning landsbygd 1 500 0 1 500 0 1 500 1 500
Det har saknats riktlinjer för utbyte av belysning på landsbygden vilket har försenat 
projektet SBN

Fordonsutbyte Parken 1 654 0 1 654 811 843 843 Beställda fordon levereras under första kvartalet 2022 SBN

 armaturbyte till LED 12 000 0 12 000 0 12 000 12 000 Förseningar pga. det saknats riktlinjer för gatubelysning (har funnits inv budget 20-21) SBN
Trygghetsbefrämjande åtgärder 675 0 675 320 355 355 Förseningar i leveranser, arbeten är beställda 2021 som ska utföras under 2022 SBN
Åtgärder pga av ej utbyggda planer 500 0 500 28 472 472 Arbetet var planerat i dec 2021 men fick flyttas fram till 2022 pga. dåligt väder. SBN

Medfinansieringsbidrag GC-Alingsåsvägen 
Prästalund 4 150 0 4 150 0 4 150 4 150

Medfinansierings-avtal med Trafikverket. TRV driver projektet. Förprojektering klar men 
överskred budget för projekteringen. Tilläggsavtal har därför tecknats. Bevaka kostnad 
för genomförande i förhållande till ursprunglig budget/avtal. Risker att högre då TRV 
har varslat om att de tror sig ha underbudgeterat. TRV:s genomförande kommer att ske 
någonstans under perioden 2022-2025 och behöver därför flyttas fram. SBN

 Medfinansieringsbidrag Cirkulationsplats, 
GC väg till förskola Norra Kilandavägen 20 000 0 20 000 0 20 000 20 000

Medfinansierings-avtal med Trafikverket. Förhandlingar angående juridik och avtal mm 
har förts med TRV under året. Projektet har ej kunnat byggas under 2021 utan kommer 
att behöva framflyttas. SBN

Medfinansieringsbidrag GC Kilanda KA -
Hultasjövägen 9 000 0 9 000 0 9 000 9 000

Projektet beviljat av VGR under 2021, inväntar möteskallelse från TRV för att skriva 
avtal. SBN

Utbyggnad av GC-nät 5 500 0 5 500 2 098 3 402 3 400

Investeringsmedel under 2021 har inte kunnat upparbetats fult ut pga. FL projektledare. 
Ny PL för Infra Gata trafik har rekryterats fom 2022 vilket ökar produktionsförmågan på 
Infra. SBN

Ubyggnad busshållplatser, 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 750 0 750 201 549 550

Investeringsmedel under 2021 har inte kunnat upparbetats fult ut pga. FL projektledare. 
Ny PL för Infra Gata trafik har rekryterats fom 2022 vilket ökar produktionsförmågan på 
Infra. SBN

Container ÅVC Sörmossen 100 0 100 0 100 100

Då i pågående transportupphandling valet har gjorts att också upphandla containrarna 
för att effektivisera transporterna för att minimera risken att lastbilen kör töm till och 
från ÅVC Sörmossen så kommer denna investering ej att behövas. Vilja finns istället att 
nyttja investeringen 2021 till att byta skyltsystem på ÅVC Sörmossen för att främja 
återbruk. SBN

 Ombyggnad nyetablering ÅVS_KNI 100 0 100 0 100 70

Då oklart fortfarande vem som kommer äga ansvaret kring insamling av förpackningar 
så har belopp ej nyttjats. Den truck vi har på ÅVC Sörmossen behöver ett nytt batteri 
och 70 tkr önskas användas från denna investering. SBN

Nödingecentrum 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 SBN
Totalt: 297 865 2 500 303 362 165 334 141 248 139 747

Budget 2022
Överföring 
från 2021

Budget 2022 efter 
överföringar

Kommunstyrelsen 1 500 4 812 6 312
Servicenämnd 342 200 69 829 412 029
Utbildningsnämnd 14 000 0 14 000
Kultur- och fritidsnämnd 3 000 3 000
Socialnämnd 4 350 1 845 6 195
Samhällsbyggnadsnämnd (exkl VA och Avfall) 89 470 62 590 152 060
Samhällsbyggnadsnämnd  VA och Avfall 178 800 670 179 470
Totalt 633 320 139 747 773 067



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 43 Dnr KS-EKO.2022.87

Revidering investeringsbudget 2022

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2022 års

beslutade investeringsanslag med 258 900 tkr.

Sammanfattning

I samband med överföring av föregående års investeringsmedel och

nästkommande investeringsplan revideras också innevarande års budget.

Investeringsmedel som ej bedöms behövas under 2022 flyttas framåt alternativt

stryks helt. Utökningar sker utifrån behov som har uppkommit sedan beslut

fattades om investeringsbudget 2022.

Revideringen sker efter att överföring från 2021 till 2022 har beslutats, då vissa

av beloppen påverkas av överföring.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Sammanställning revideringar 2022

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Budgetcontroller

För kännedom

Förvaltningsledning

Controllers

Redovisningschef
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-EKO.2022.87
Datum: 2022-03-08
Controller Martin Palm

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

Kommunstyrelsen

Revidering investeringsbudget 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2022 års beslutade

investeringsanslag med 258 900 tkr.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I samband med överföring av föregående års investeringsmedel och nästkommande
investeringsplan revideras också innevarande års budget. Investeringsmedel som ej bedöms
behövas under 2022 flyttas framåt alternativt stryks helt. Utökningar sker utifrån behov som
har uppkommit sedan beslut fattades om investeringsbudget 2022.

Revideringen sker efter att överföring från 2021 till 2022 har beslutats, då vissa av beloppen
påverkas av överföring.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Sammanställning revideringar 2022

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Budgetcontroller

För kännedom:

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Ärendet

I samband med överföring av föregående års investeringsmedel och nästkommande
investeringsplan revideras också innevarande års budget. Investeringsmedel som ej bedöms
behövas under 2022 flyttas framåt alternativt stryks helt. Utökningar sker utifrån behov som
har uppkommit sedan beslut fattades om investeringsbudget 2022.

Revideringen sker efter att överföring från 2021 till 2022 har beslutats, då vissa av beloppen
påverkas av överföring.

Ekonomisk bedömning

Förvaltningen arbetar aktivt med att minska den överbudgeteringen som förekommer bland

investeringarna. 2021 var nyttjandegraden 50,3% av budgeterade medel. Vilket är en lägre än

tidigare år. Revideringen är delvis till för att innevarande års budget skall bli mer relevant i

de fall där försening i projekt föreligger. För 2022 innebär revideringen en minskning budget

av budget speciellt inom fastighet då flertalet projekt skjuts framåt.
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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

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 MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet ska efter det är taget verkställas av berörda nämnder.

Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel för 2022 minskas med 258 900 tkr.



Nämnd: Budget Revideras Budget Motivering
(Belopp i tkr) efter revidering
Investering, namn 2022 2022 2022 Nämnd

Ärende- o dok hant system IV7068 500 1 500 2 000 Redan beslutade medel kommer sannolikt inte räcka för det avsedda syftet KS
Ersättningslokaler Gymnasiet och 
Komvux 2 000 -2 000 0

Budget för ersättningslokaler Gymnasiet och Komvux flyttas till år 2023 pga. förskjuten 
start. Budget äskas i investering 2023-2026. UBN

Byte av IT-system 0 200 200
Sektorn står inför byten av IT-system de kommande åren och behöver utrymme för 
dessa investeringar. UBN

Extra behov SÄBO 0 1 500 1 500
Tillkommande behov SÄBO Solskydd och klimatanläggningar samt utbyte av 
trygghetslarm SN

 Nolängens förskola 78 200 278
På grund av tillkommande utredningar i planarbete. Tilläggsäskande. Separat 
beslutsärende. Service

Tillgänglighetsprojekt 0 2 000 2 000 Nyäskande. Separat beslutsärende. Service
LSS-Danska vägen Surte 50 016 -49 000 1 016 Start av projekt senareläggs. 49 000 tkr flyttas till år 2023 Service
Ersätta Madenskolan, Älvängen 67 500 -66 500 1 000 Start av projekt senareläggs. 66 500 flyttas till 2024 och 2025 Service

Tillbyggnad Alboskolan, Skepplanda 53 500 -51 500 2 000 Start av projekt senareläggs. 51 500 flyttas till år 2023 Service
Ny förskola 1 Älvängen 3 400 -2 900 500 Start av projekt senareläggs. 2 900 flyttas framåt. Service
Ersättning Hövägen fsk 41 900 -41 400 500 Start av projekt senareläggs. 41 400 flyttas framåt. Service
F-6 skola Nol/Alafors 52 094 -51 000 1 094 Start av projekt senareläggs. 51 000 flyttas framåt. Service

Utbyte gatubelysning 11 320 -5 500 5 820 föra över 5,5 mkr till investering utbyte gatubelysning på landsbygden SBN
Utbyte belsylning landsbygd 4 500 5 500 10 000 överför 5,5 mkr från investering utbyte gatubelysning SBN

Container ÅVC Sörmossen 200 -100 100
containrar igår i transportupphandling från och med 2022, inget behov av 
investeringsmedel för containrar SBN

Nytt skyltsystem ÅVC Sörmossenn 0 100 100 uppdatera skyltar på Sörmossen för att främja återbruk SBN

Ombyggnad nyetablering ÅVS_KNI 70 -70 0
Det är oklart vem som kommer äga ansvaret kring insamling av förpackningar så 
kommer investeringsmedlen ej att utnyttjas SBN

Batteri till truck 0 70 70 Trucken på ÅVC Sörmossen behöver ett nytt batteri SBN
Totalt nämnd: 287 078 -258 900 28 178



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 44 Dnr KS-EKO.2022.88

Investeringsbudget 2023-2026

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa

investeringsbudget för 2023-2026 med en total investeringsvolym

på 2 761 400 tkr.

Sammanfattning

Årligen sammanställs en ny investeringsbudget för den kommande 4-års

perioden. Den allt mer omfattande investeringstakten i kommunen samt att

investeringsfrågorna ska beredas politiskt tidigare innebär ett behov av att

fastställa investeringsbudgeten i ett separat ärende. Den av

kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2023-2026 blir

därefter ett bland flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget.

Den föreslagna budgeten uppgår till 2 761 400 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Sammanställning investeringsbudget 2023-2026

Yrkande

Robert Jansson (SD) gör följande ändringsyrkande:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa

investeringsbudget för 2023-2026 med en total investeringsvolym

på 2 701 400 tkr med ändring att posten Parkeringshus Nödinge utgår.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på

Robert Janssons (SD) ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen

beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation

Robert Jansson (SD) reserverar sig för Sverigedemokraterna räkning mot

beslutet till förmån för eget ändringsyrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Budgetcontroller



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

För kännedom

Förvaltningsledning

Controllers

Redovisningschef
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-EKO.2022.88
Datum: 2022-03-08
Controller Martin Palm

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

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget
för 2023-2026 med en total investeringsvolym på 2 761 400 tkr.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Årligen sammanställs en ny investeringsbudget för den kommande 4-års perioden. Den allt
mer omfattande investeringstakten i kommunen samt att investeringsfrågorna ska beredas
politiskt tidigare innebär ett behov av att fastställa investeringsbudgeten i ett separat ärende.
Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2023-2026 blir därefter ett
bland flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget. Den föreslagna budgeten
uppgår till 2 761 400 tkr.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Sammanställning investeringsbudget 2023-2026

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Budgetcontroller

För kännedom:

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Ärendet

Den allt mer omfattande investeringstakten i kommun innebär ett behov av att fastställa
investeringsbudgeten i ett separat ärende. Den fastställda investeringsbudgeten blir sedan ett
av flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget. Investeringsbudgeten för 2023-
2026 är synkad med lokalresursplanen och det som avser lokalinvesteringar ligger under
servicenämnden. Verksamhetsinventarier ligger under respektive nämnd.

Ekonomisk bedömning

Nedan följer en tabell över investeringsvolymerna per år och nämnd efter respektive nämnds
äskanden. Den samlade investeringsplanen för perioden som uppgår till 2 761 400 tkr är hög
utifrån kommunens ekonomiska omsättning. Realiseras hela budgeten kommer det innebära
att kommunen behöver generera högre årliga överskott för att tillsammans med avskrivningar
uppnå 70 procents självfinansiering vilket är ett av de finansiella mål som kommunen fastlagt.
Det innebär också att den samlade låneskulden vid periodens slut kan komma att ändras från
dagens 395 000 tkr till över 1 000 000 tkr.

Beträffande servicenämndens lokaler så grundar sig beloppet på årets lokalförsörjningsplan
samt en bedömning kring när de olika projekten faktiskt kan påbörjas och slutföras. Det finns
i flera fall en viss tidsdiskrepans mellan när behovet av nya lokaler finns enligt
lokalförsörjningsplan och när det är möjligt att lokalen står färdig. Detta riskerar att medföra
kostnader för nämnderna, då det kan uppstå ett behov av alternativa lösningar under tiden.
Orsaken är att tidigare planer av olika skäl inte kunnat realiseras fullt ut. I planen ingår
ny/ombyggnation av fem grundskolor, ny/ombyggnation av 7 förskolor samt en gruppbostad,
ett boende för korttidstillsyn en daglig daglig verksamhet och ett särskilt boende som
planeras i slutet av perioden. Vissa av objekten är redan påbörjade och ingår endast delvis i
denna budget. Noterbart är att tabellen nedan även har med information kring ökade
kostnader för avskrivningar och drift. Dessa kostnader är uppskattade och ej heltäckande, då



3(4)

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

beräkning saknas för vissa objekt. De avser också bara kostnader som tillkommer 2022.
Flertalet av de tillkommande kostnaderna förväntas täckas av målgruppsmodell eller av
minskade kostnader för tidigare investeringar. Tillkommande investeringar innebär dock
generellt en ökad kostnad för kommunen som helhet.

År 2027 har ett belopp angivet på vissa investeringar för att tydliggöra den totala kostnaden
för investeringen. År 2027 är inte komplett och endast med för information.

I bilagan finns angivet att vissa objekt kräver ett särskilt politiskt startbesked för att påbörjas.
Detta avser större projekt inom servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Det finns
även angivet anledningen till investeringen. Behov identifierade av förvaltningen
(förvaltning), behov som uppstått på grund av politiskt fattade beslut (politik) och om behovet
är identifierat i den senaste lokalförsörjningsplanen (LFP).

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet ska efter det är taget verkställas av berörda nämnder.
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Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsbudget för 2023-2026 fastställs med en total
investeringsvolym på 2 761 400 tkr.



Nämnd: Service Drift 2022 Kapitalkostander Ingår i
(Belopp i tkr) Avskrivning finansieras målgrupps Startbesked
Investering, namn 2023 2024 2025 2026 2027-* Internränta av modell

KS Årsansanlag reinvestering 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 150 KS Ja
Total investeringsbudget KS 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Årsanslag Socialtjänst 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 300 SN Ja
Utbyte grundutrustning 500 500 500 500 500 100 SN Ja
E-hälsa 500 500 500 500 500 100 SN Ja
Total investeringsbudget SN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 650
Upprustning skol- och förskolegårdar 1 000 1 000 1 000 1 000 106 Internhyran Ja
Myndighetskrav 500 500 500 500 53 Internhyran Ja
Energibesparande åtgärder 500 500 500 500 53 Internhyran Ja
Upprustning idrottsanläggningar 1 500 1 500 1 500 1 500 108 Internhyran Ja
Arbetsmiljöåtgärder skolor och förskolor 500 500 500 500 53 Internhyran Ja

Mindre anpassningar skolor och förskolor 3 000 3 000 3 000 3 000 618 Internhyran Ja

Planerat underhåll 25 000 25 000 25 000 25 000 1 803 Internhyran Ja

Mindre lokalanpassningar Drift o Underhåll 800 800 800 800 165 Internhyran Ja
Tillgänglighetsprojekt 2 000 211 Internhyran Ja
Inventarier Verksamhet Fastighet och IT 500 500 500 500 53 Sektor service Ja
Laddinfratruktur 1 200 0 0 0 27 Sektor service Ja
Inventarier kök 200 200 200 200 14 Sektor service Ja
Reinvesteringsanslag Internservice 1 000 1 000 1 000 1 000 106 Sektor service Ja
IT Investeringar 13 900 15 200 16 800 18 400 1 463 Sektor service Ja
LSS Surte 49 000 Internhyran
Korttidstillsyn 19 500 Internhyran
Daglig verksamhet 16 450 Internhyran

Särskilt boende södra kommundelarna 40-
50 platser 1 000 2 000 20 000 50 000 130 000 Internhyran
Korttidsboende 5 600 Internhyran

Övriga lokalutredningar enligt 
Lokalförsörjningsplan 1 500 1 000 1 000 1 000 Internhyran
Surteskolan 20 000 107 500 30 000 Internhyran Startbesked
Ny förskola Surte 750 2 000 1 000 20 000 70 000 Internhyran Startbesked
Bohusskolan 2 000 103 300 Internhyran Startbesked
Ersättning av Byvägens förskola 750 2 000 30 000 30 000 Internhyran Startbesked
Förskola 2 Nödinge 1 000 95 000 Internhyran Startbesked
Ersätta Madenskolan, Älvängen 1 000 50 000 82 000 86 000 Internhyran Startbesked
Tillbyggnad Alboskolan, Skepplanda 2 000 2 000 51 500 52 500 Internhyran Startbesked



Omställning till förskola Garnvindeskolan 5 000 30 000 41 000 Internhyran Startbesked
Förskola 1 Nödinge 2 000 15 000 60 000 Internhyran Startbesked
Nolängens förskola 1 000 4 000 35 000 39 000 Internhyran Startbesked
F-6 skola Nol/Alafors 10 000 70 000 100 000 100 000 Internhyran Startbesked
Ersättning Hövägen fsk 1 000 1 000 1 000 5 000 81 500 Internhyran Startbesked
Ny förskola 1 Älvängen 1 000 1 000 5 000 39 000 43 500 Internhyran Startbesked
Total investeringsbudget Sern 187 150 322 200 452 800 594 700 480 000 4 833
Inventarier ny, till och ombyggnad 3 000 23 000 46 000 28 000 26 000 200Målgruppsmodell+Ramökning Ja
Årsanslag UBN 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 500 UBN Ja
IT-investeringar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 200 UBN Ja
Byte/införande av IT-system 200 200 200 200 200 200 UBN Ja
Total investeringsbudget UBN 9 200 29 200 52 200 34 200 32 200 1 100
Konstgräsplaner 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 500Målgruppsmodell/Ramökning Delvis
Årsanslag Reinvesteringar KFN 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Målgruppsmodell Ja
Offentlig Utsmyckning 500 500 500 500 500 Målgruppsmodell Ja
Total investeringsbudget KFN 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 500
Trafikssäkerhetsfrämjande åtgärder 500 500 500 500 500 53Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Utbyte gatubelysning K 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Målgruppsmodell/ramökning Delvis

Utbyggnad enligt K 2020/Kollektivtrafikåtg i 
bef miljö (investeringen föreslås byta namn) 500 500 500 500 500 84Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Åtgärder pga ej utbyggda planer 500 500 500 500 500 29Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Trygghetsfrämjande åtgärder 500 500 500 500 500 43Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Attraktivare älv K 300 300 300 300 300 82Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Dammsäkerhet 100 100 100 100 100 21Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Fordon maskiner Parken 1 500 1 500 1 500 1 500 359Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Utbyte gatubelysning landsbygden 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 112Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Just toppbeläggn gator GC,slitlager 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 164Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Förstärkning och bärlager 500 500 500 500 500 36Målgruppsmodell/ramökning Delvis

Ändrat huvudmannaskap vägföreningar 5 000 5 000 5 000 5 000 277Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Just toppbeläggn gator GC,slitlager  vid 
ändrat huvudmannaskap 0 800 2 500 4 300 0Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Utbyggnad av GC-nät 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 123Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Säkra skolvägar/utbyggn busshållplatser 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 108Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Infrastruktur vid exploatering 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Parkeringshus Nödinge 30 000 30 000 Målgruppsmodell/ramökning Delvis Startbesked
Lekplats & -utrustning/parkutrustning 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 285Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Markreserv 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Målgruppsmodell/ramökning Delvis



Nödinge centrum (allm platsmark, del av 
VA) 55 000 50 500 45 500 35 500 27 400 Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Årsanslag SBN 2 120 1 750 1 550 950 Målgruppsmodell/ramökning Delvis

Total investeringsbudget SBN 
(skattefinansierat) 152 470 148 400 114 900 106 100 86 250 1 776
Ombyggnad/nedläggning Älvängen R, 
ledningar & 2 pumpstationer + tredje 
spillvattensledning 79 500 74 000 5 000 0 2 919 Taxa Startbesked
Älvängens reningsverk, upprätthålla 
reningsfunktion och arbetsmiljö 2 000 1 500 1 500 1 500 412 Taxa
Nödingecentrum 30 000 11 100 15 000 Taxa Startbesked
Årsanslag VA 93 800 69 000 68 500 74 600 5 400 Taxa
Total investeringsbudget SBN VA 175 300 174 500 86 100 91 100 8 731
Matavfallskärl 600 0 0 0 Taxa
Tagg för identifiering matavfallskärl 130 0 0 0 Taxa
Skärmtak kärl ÄVC 150 0 0 0 Taxa
Total investeringsbudget SBN Renhållning 880 0 0 0

Totalt nämnd: 532 500 681 800 713 500 833 600 17 590



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 45 Dnr KS.2021.568

Huvudmannaskap för vägföreningar

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva

kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att anta handlingsplan för

ändrat huvudmannaskap.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva

kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att lämna uppdrag åt

samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i enlighet med

handlingsplanen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva

kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att upprustningsbidraget till

vägföreningarna i samband med övertagandet är 50 %.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vid nya

detaljplaner eller ny exploatering i eller i anslutning till tätort ska beslut fattas

om berörda samt kringliggande vägnät bör övergå till kommunalt

huvudmannaskap enligt 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900).

Deltagande i beslut

Birgitta Andersson (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom

detaljplanelagt område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt

huvudmannaskap. Den 28 september 2015 beslutade kommunfullmäktige i

beslut KF § 139:

·  Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

·  Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra

övertagandet i enlighet med handlingsplanen.

· Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med

övertagandet är 50%.

· Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete

med framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför

kommunens tätorter.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta

fram en uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar

inom detaljplanelagt område i Ale kommuns tätorter. Den uppdaterade

kostnadsuppskattningen visade följande. Det skulle kosta kommunen totalt ca

67,7 mkr i investeringskostnader att ta över huvudmannaskapet för tätorterna i

Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som beräknades i handlingsplanen

2015.

Den stora skillnaden från handlingsplanen är att kostnader för framtida

underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25% påslag

för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden

för underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38

mkr. Den årliga investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter

övertagandeperioden uppskattas till ca 6,8 mkr/år utöver kommunens

nuvarande budget. De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet

uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år.

I handlingsplanen från 2015 skedde en hänvisning till den upphävda plan- och

bygglagen (1987:10). Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap. 7 § plan- och

bygglagen (2010:900). Den gällande lydelsen medför dock inte någon

förändring i sak i fråga om att det krävs särskilda skäl för att kommunen inte

ska vara huvudman för allmän plats.

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att de beräknade årliga

driftkostnaderna om 12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få för negativa

ekonomiska konsekvenser genom prioriteringar av övriga verksamheter utifrån

nämndens nuvarande budgetram.

Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet i beslut KS § 21, 2022-02-

15 och behandlade ärendet igen vid detta sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 191, 2021-11-11

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Skrivelse från Nödinge vägförening

Kommunstyrelsens beslut KS § 69, 2021-03-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 176, 2020-11-05

Protokoll med beslut om intresseanmälan från Älvängens vägförening,

inkommen 2016-03-14

Intresseanmälan från Nol-Alafors vägförening, inkommen 2016-04-11

Intresseanmälan från Garnvindans vägförening, inkommen 2016-05-19
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, inkommen 2016-04-05

Intresseanmälan från Alvhems vägförening, inkommen 2016-04-29

Kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28

Rapport från Sweco - Uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av

vägföreningar i Ale kommuns tätorter

Kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar - Handlingsplan för ändrat

huvudmannaskap

Yrkande

Mikael Berglund (M) gör följande ändringsyrkande:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva

kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att anta handlingsplan för

ändrat huvudmannaskap.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva

kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att lämna uppdrag åt

samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i enlighet med

handlingsplanen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva

kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att upprustningsbidraget till

vägföreningarna i samband med övertagandet är 50 %.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vid nya

detaljplaner eller ny exploatering i eller i anslutning till tätort ska beslut fattas

om berörda samt kringliggande vägnät bör övergå till kommunalt

huvudmannaskap enligt 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900).

Monica Samuelsson (S) ställer sig för Socialdemokraternas räkning bakom

Mikael Berglunds (M) ändringsyrkande.

Robert Jansson (SD) gör för Sverigedemokraternas räkning följande

tilläggsyrkande:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska

ändra huvudmannaskapet i Älvängen ifrån enskilt huvudmannaskap till

kommunalt huvudmannaskap enligt 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900)

i samband med den fördjupade översiktsplanen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på eget

ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt

eget yrkande.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) tilläggsyrkande och

finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget

tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektorchef samhällsbyggnad

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden

Alvhems vägförening

Garnvindans vägförening

Älvängens vägförening

Nol-Alafors vägförening

Nödinge vägförening

Bohus-Surte vägförening
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Controller Martin Palm
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Kommunstyrelsen

Huvudmannaskap för vägföreningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut fattat den 28

september 2015, § 139, KF 2015.120 från enskilt huvudmannaskap till kommunalt

huvudmannaskap för väghållning i delar av kommunen avseende punkterna:

· Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

· Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i

enlighet med handlingsplanen.

· Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%

Motivering till beslut

Förvaltningen ser fördelar med att ta över huvudmannaskapet. De årliga driftkostnaderna,

som beräknas uppgå till 12,5 mkr per år, kommer dock att få negativa ekonomiska

konsekvenser, genom prioriteringar, av övriga verksamheter inom samhällsbyggnadsnämnden

då det i beslutet fattat av kommunfullmäktige 28 september 2015 inte medföljde några

budgetmedel för övertagandet.

Sammanfattning

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt

område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Den 28

september 2015 beslutade kommunfullmäktige (KF § 139):

· Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

· Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i

enlighet med handlingsplanen.

· Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.

· Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med framtagande

av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter.



2(8)

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

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en

uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom detaljplanelagt

område i Ale kommuns tätorter. Den uppdaterade kostnadsuppskattningen visade följande.

Det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i investeringskostnader att ta över

huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som

beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden från handlingsplanen är att

kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25%

påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden för

underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga

investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter övertagandeperioden uppskattas till ca

6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande budget. De ökade driftkostnaderna i samband med

övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år.

I handlingsplanen från 2015 skedde en hänvisning till den upphävda plan- och bygglagen

(1987:10). Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900).

Den gällande lydelsen medför dock inte någon förändring i sak i fråga om att det krävs

särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats.

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att de beräknade årliga driftkostnaderna om

12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få för negativa ekonomiska konsekvenser genom

prioriteringar av övriga verksamheter utifrån nämndens nuvarande budgetram.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 191, 2021-11-11

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Skrivelse från Nödinge vägförening

Kommunstyrelsens beslut KS § 69, 2021-03-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 176, 2020-11-05

Protokoll med beslut om intresseanmälan från Älvängens vägförening, inkommen 2016-03-14

Intresseanmälan från Nol-Alafors vägförening, inkommen 2016-04-11

Intresseanmälan från Garnvindans vägförening, inkommen 2016-05-19

Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, inkommen 2016-04-05

Intresseanmälan från Alvhems vägförening, inkommen 2016-04-29

Kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28

Rapport från Sweco - Uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i

Ale kommuns tätorter

Kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar - Handlingsplan för ändrat huvudmannaskap

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektorchef Samhällsbyggnad

För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Alvhems vägförening
Garnvindans vägförening
Älvängens vägförening
Nol-Alafors vägförening
Nödinge vägförening
Bohus-Surte vägförening
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Ärendet

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt

område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Den 28

september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):

· Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

· Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i

enlighet med handlingsplanen.

· Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.

· Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med framtagande

av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter.

I februari 2016 skickade kommunen ut motioner till berörda vägföreningar. Garnvindans

vägförening, Bohus-Surte vägförening, Nol-Alafors vägförening, Älvängens vägförening och

Alvhems vägförening beslutade alla att bifalla kommunens motion angående en

intresseanmälan för kommunalt övertagande av allmän platsmark. Nödinge vägförening

avslog kommunens motion 2016 med anledning av att kommunen enligt förslaget endast

skulle ta över vägar inom tätorten.

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en

uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom detaljplanelagt

område i Ale kommuns tätorter. Den uppdaterade kostnadsuppskattningen visade följande.

Det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i investeringskostnader att ta över

huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som

beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden från handlingsplanen är att

kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25%

påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden för

underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga

investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter övertagandeperioden uppskattas till ca

6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande budget.

De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år. I

rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 mkr/år. Den stora ökningen beror dels

på att kapitalkostnader för plan- och lantmäterikostnader, upprustningskostnader och

beläggningsarbeten nu räknats med. Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader

finns nu med ett påslag för risk på 25%. Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella

förändringar i driftkostnader som kan uppstå under övertagandetiden samt att kompensera för

att kommunens driftkostnader per meter väg idag är högre än vägföreningarnas. Ökade

driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i kommunens driftbudget
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eftersom den beslutas årsvis. Det är en kostnad som, om övertagandet genomförs, ska tas upp

i varje års driftbudget utifrån hur övertagandet fortlöper. Samhällsbyggnadsnämnden

beslutade härefter den 5 november 2020, SBN § 176, följande:

1. Samhällsbyggnadsnämnden förklarar uppdraget att ta fram en uppdaterad
kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter
fullgjorts.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ekonomisk utredning och
kostnadsuppskattning till kommunstyrelsen för vidare hantering och eventuellt beslut
om utökad ram.

Därefter beslutade kommunstyrelsen den 16 mars 2021, KS § 69, att översända ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning med anledning av att tidigare beslut hade
fattats på bristande underlag samt att de ekonomiska förutsättningarna väsentligt hade
förändrats.

Ekonomisk bedömning

En avgörande förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande av enskild allmän

platsmark är att nödvändiga åtgärder kan finansieras. De nödvändiga åtgärderna kan bestå av

konkreta investeringar så väl som av administrativa processer och arbetsinsatser. För att

kunna genomföra ett övertagande krävs resurser från både kommunen och vägföreningarna.

Därmed har en modell för medfinansiering mellan kommunen och vägföreningarna beslutats

enligt handlingsplanen. Många av de aktiviteter som genomförs kommer dock att drivas av

kommunen. Då hela det enskilda vägnätet inte uppfyller krav på vägstandard kommer en

upprustning att bli aktuell på många sträckor.

Huvudmannaskapet regleras i detaljplan och det kommer därför medföra

detaljplaneändringar. I Ale kommun finns idag ca 150 detaljplaner med enskilt

huvudmannaskap. För att man inte ska behöva ändra all dessa detaljplaner föreslås att

ändringen sker med en ny detaljplan per tätort och där endast den berörda allmänna platsen

ingår, en s.k. skelettplan. Övertagandeprocessen bedöms då kunna genomföras under en

period om 9 år.

Kostnaderna för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark består av två delar,

engångskostnader (investering) och ökade löpande kostnader (drift). Engångskostnaderna

består utav upprustningskostnad för vägar och administrativa kostnader såsom

lantmäteriförrättningar och detaljplanekostnader. De utökade löpande kostnaderna består av

drift- och underhållskostnader för det utökade skötselområdet. I det ingår också

kapitalkostnader och eventuell ökad personalkostnad. Vid ett övertagande kommer

gemensamhetsanläggningarna för vägföreningarna att omprövas och andelarna som de

kommunala fastigheterna innehar kommer att upphöra. Det innebär minskade kostnader för
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kommunen. I och med övertagandet av vägarna så tas också ansvaret över för framtida

underhållsbeläggningar av vägföreningarnas vägnät efter övertagandeåret.

Underhållsbeläggningarna belastar kommunens investeringsbudget och genererar

kapitalkostnader som belastar kommunens driftbudget.

För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt krävs det att vägarna upprustas till en

godtagbar standard. Det finns i vägföreningarna en underhållsskuld. Kommunen har tidigare

beslutat att denna ska delas lika, 50% vardera mellan kommun och berörd vägförening. Det

innebär att det också finns en viss motivation hos vägföreningarna att inte låta

underhållsskulden växa ytterligare. Dock finns det ett visst incitament att vänta med

upprustningsåtgärder då kommunen kan komma att finansiera 50% av upprustningen i

samband med övertagandet. Ett senare övertagande kan därför leda till att kommunens

kostnader för upprustningen ökar.

Utöver detta tillkommer administrativa kostnader för detaljplanearbete och

omprövningsförrättningar av vägföreningarna. Eftersom Ale kommun driver den

administrativa processen för övertagandet av enskild allmän platsmark är det skäligt att

kommunen finansierar dessa kostnader. Den totala engångskostnaden för

övertagandeprocessen är uppskattad till ca 67,7 mkr.

De ökade löpande kostnaderna för drift och underhåll kommer att finansieras av skattekronan.

Sammanlagd drift- och underhållskostnad efter att huvudmannaskapet är ändrat inom berörda

tätorter uppskattas till ca 12,5 mkr/år inklusive kapitalkostnader för investering i upprustning

och underhållsbeläggningar om ca 4 mkr/år.

För övertagande process med tidsplan och årliga kostnader hänvisas till tjänsteutlåtande från

sektor samhällsbyggnad.

Invånarperspektiv

Vid ett upphävande av kommunfullmäktiges beslut från 2015 kommer medlemmar i berörda

vägföreningar inom övertagandeområdet fortsatt att behöva betala vägföreningsavgift.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Förvaltningen har upptäckt en felaktig laghänvisning i sammanfattningen till den av

fullmäktige 2015 antagna handlingsplanen. Där hänvisas det till att det enligt 6 kap 26 § plan

och bygglagen, PBL, anges att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det

inte finns särskilda skäl till annat. Texten fanns i plan- och bygglagen (1987:10), som
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upphörde att gälla i och med att en ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den 2 maj

2011. Första meningen i den upphävda paragrafen hade följande lydelse. ”Inom områden med

detaljplan skall kommunen vara huvudman för allmänna platser, om det inte finns särskilda

skäl till annat.” Förvaltningen beklagar att en hänvisning har skett till icke gällande rätt.

Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) och har erhållit

en ny formulering på grund av att lagstiftaren genomförde en möjlighet att dela

huvudmannaskapet för allmänna platser inom en och samma plan. Paragrafen har därefter

genom en ändring (2014:900) fått följande lydelse den 1 januari 2015. ”Kommunen ska vara

huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i

detaljplanen bestämma att huvudmanskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera

allmänna platser.”

I sakfrågan har således inte någon förändring skett i fråga om att det krävs särskilda skäl för

att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats. Anger en gällande detaljplan att det

inte är kommunalt huvudmannaskap, gäller detta till dess att bestämmelsen ändras i ett nytt

planärende.

Då det har förekommit diskussioner och skrivelser från vägföreningar gällande

likställighetsprincipen i ärendet, vill förvaltningen förtydliga innebörden av bestämmelsen i 2

kap. 3 § kommunallagen. Där framgår att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om

det inte finns sakliga skäl för något annat. Frågan om när kommunen har ansvar för gator och

allmänna vägar avgörs av detaljplaner antagna med stöd av PBL och av beslut fattade med

stöd av väglagen. Den kommunala likställighetsprincipen gäller inte mellan dem som har

direkt utfart till gata eller allmän väg med kommunal väghållning och dem som har kostnader

för enskild väghållning för att nå gata eller allmän väg. Vilka som inte har särskilda avgifter

för väghållning avgörs genom bestämmelserna om kommunalt huvudmannaskap i PBL och

om ansvaret för allmän väg i väglagen.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Information till berörda parter kommer att ske efter beslut.
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Förvaltningens bedömning

Sammantaget gör förvaltningenbedömningen att de beräknade årliga driftkostnaderna om

12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få för negativa ekonomiska konsekvenser genom

prioriteringar av övriga verksamheter utifrån nämndens nuvarande budgetram. Utöver det så

delar förvaltningen samhällsbyggnadsnämndens bedömning och hänvisar till tjänsteutlåtande

från samhällsbyggnad.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 191 Dnr SBN.2021.312

Huvudmannaskap för vägföreningar

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
beslut fattat den 28 september 2015, § 139, KF 2015.120 från enskilt
huvudmannaskap till kommunalt

huvudmannaskap för väghållning i delar av kommunen avseende punkterna:

 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
övertagandet i enlighet med handlingsplanen.

Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är
50%

Sammanfattning

Den 28 september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):

 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
övertagandet i enlighet med handlingsplanen.

 Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet
är 50%.

 Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med
framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför
kommunens tätorter.

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram
en uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom
detaljplanelagt område i Ale kommuns tätorter. Rapporten visade att det skulle
kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i investeringskostnader att ta över
huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad
som beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden från
handlingsplanen är att kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten,
ökade upprustningskostnader och 25% påslag för risker nu räknats in i
kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden för
underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38 mkr. Den
årliga investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter
övertagandeperioden uppskattas till ca 6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande
budget. De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till
totalt ca 12,5 mkr/år.
I handlingsplanen från 2015 skedde en hänvisning till den upphävda plan och
bygglagen (1987:10). Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap. 7 § plan- och
bygglagen (2010:900). Den gällande lydelsen medför dock inte någon förändring i
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

sak i fråga om att det krävs särskilda skäl för att kommunen inte ska vara
huvudman för allmän plats.

Förvaltningen har utrett nackdelar respektive fördelar med att inte ta över
huvudmannaskapet för vägar inom aktuella områden. Sammantaget gör
förvaltningen bedömningen att de beräknade årliga driftkostnaderna om 12,5 mkr
per år vid ett övertagande, skulle få alltför stora negativa ekonomiska
konsekvenser genom bortprioriteringar av övriga verksamheter utifrån nämndens
nuvarande budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-28Tjänsteutlåtande

Protokollsutdrag KF § 139 2015-09-28

Bilaga till protokollsutdrag KF § 139. Handlingsplan - Kommunalt övertagande
av enskilda tätortsvägar

Protokoll SBN § 176 2020-11-05

Bilaga till protokoll SBN § 176. Rapport - Uppdaterad kostnadsuppskattning för
övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter

Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, 2016-04-05

Intresseanmälan Nol-Alafors vägförening, 2016-04-11

Protokoll Älvängens vägförening, 2016-04-26

Intresseanmälan Alvhems vägförening, 2016-04-29

Intresseanmälan Garnvindans vägförening, 2016-05-19

Protokoll KS § 69 2021-03-16

Skrivelse från Nödinge vägförening, 2021-03-177

Beslutet skickas till

För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorchef Samhällsbyggnad
Alvhems vägförening
Garnvindans vägförening
Älvängens vägförening
Nol-Alafors vägförening
Nödinge vägförening
Bohus-Surte vägförening
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2021.312
Datum: 2021-10-28
Enhetschef Gata/Park Gustaf Nilvall
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Samhällsbyggnadsnämnden

Huvudmannaskap för vägföreningar

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut fattat
den 28 september 2015, § 139, KF 2015.120 från enskilt huvudmannaskap till kommunalt
huvudmannaskap för väghållning i delar av kommunen avseende punkterna:

 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i
enlighet med handlingsplanen.

 Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.

Motivering till beslut

Förvaltningen ser fördelar med att ta över huvudmannaskapet. De årliga driftkostnaderna,
som beräknas uppgå till 12,5 mkr per år, kommer dock att få alltför stora negativa
ekonomiska konsekvenser, genom bortprioriteringar, av övriga verksamheter inom nämnden
då det i beslutet fattat av Kommunfullmäktige 28 september 2015 inte medföljde några
budgetmedel för övertagandet.

Sammanfattning

Den 28 september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):

 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i
enlighet med handlingsplanen.

 Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.

 Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med framtagande
av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter.

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en
uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom detaljplanelagt
område i Ale kommuns tätorter. Rapporten visade att det skulle kosta kommunen totalt ca
67,7 mkr i investeringskostnader att ta över huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun.
Det är ca 53 mkr mer än vad som beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden
från handlingsplanen är att kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten, ökade
upprustningskostnader och 25% påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen.
Enbart investeringskostnaden för underhållsbeläggningar under övertagandeperioden
uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter
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övertagandeperioden uppskattas till ca 6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande budget. De
ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år.
I handlingsplanen från 2015 skedde en hänvisning till den upphävda plan och bygglagen
(1987:10). Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900).
Den gällande lydelsen medför dock inte någon förändring i sak i fråga om att det krävs
särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats.

Förvaltningen har utrett nackdelar respektive fördelar med att inte ta över huvudmannaskapet
för vägar inom aktuella områden. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att de
beräknade årliga driftkostnaderna om 12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få alltför
stora negativa ekonomiska konsekvenser genom bortprioriteringar av övriga verksamheter
utifrån nämndens nuvarande budgetram.

Ken Gunnesson Mattias Mossberg

T.f. sektorchef samhällsbyggnad Verksamhetschef teknik

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-28

KF § 139, 2015-09-28, inklusive "Handlingsplan för ändrat huvudmannaskap", 2015-03-02

Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, 2016-04-05

Intresseanmälan från Nol-Alafors vägförening, 2016-04-11

Protokoll fört vid Älvängen vägförenings årsmöte, 2016-04-28

Intresseanmälan från Alvhems vägförening, 2016-04-29

Intresseanmälan från Garnvindans vägförening, 2016-05-31

Skrivelse från Nödinge vägförening, 2021-03-17

SBN § 176, 2020-11-05, inklusive rapport "Uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande
av vägföreningar i Ale kommuns tätorter", 2020-10-13

KS § 69, 2021-03-16

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorchef Samhällsbyggnad
Alvhems vägförening
Garnvindans vägförening
Älvängens vägförening
Nol-Alafors vägförening
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Nödinge vägförening
Bohus-Surte vägförening

Ärendet

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt
område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Den 28
september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):

 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i
enlighet med handlingsplanen.

 Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.

 Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med framtagande
av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter.

I februari 2016 skickade kommunen ut motioner till berörda vägföreningar. Garnvindans
vägförening, Bohus-Surte vägförening, Nol-Alafors vägförening, Älvängens vägförening och
Alvhems vägförening beslutade alla att bifalla kommunens motion angående en
intresseanmälan för kommunalt övertagande av allmän platsmark. Nödinge vägförening
avslog kommunens motion 2016 med anledning av att kommunen enligt förslaget endast
skulle ta över vägar inom tätorten.

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en
uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom detaljplanelagt
område i Ale kommuns tätorter. Den uppdaterade kostnadsuppskattningen visade följande.
Det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i investeringskostnader att ta över
huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som
beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden från handlingsplanen är att
kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25%
påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden för
underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga
investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter övertagandeperioden uppskattas till ca
6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande budget. De ökade driftkostnaderna i samband med
övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år. I rapporten från 2015 uppskattades denna
kostnad till 6,1 mkr/år. Den stora ökningen beror dels på att kapitalkostnader för plan- och
lantmäterikostnader, upprustningskostnader och beläggningsarbeten nu räknats med.
Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader finns nu med ett påslag för risk på 25%.
Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella förändringar i driftkostnader som kan
uppstå under övertagandetiden samt att kompensera för att kommunens driftkostnader per
meter väg idag är högre än vägföreningarnas. Ökade driftkostnader med anledning av
övertagandet finns ännu inte med i kommunens driftbudget eftersom den beslutas årsvis. Det
är en kostnad som, om övertagandet genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget utifrån hur
övertagandet fortlöper.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade härefter den 5 november 2020, SBN § 176, följande:

 Samhällsbyggnadsnämnden förklarar uppdraget att ta fram en uppdaterad
kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter
fullgjort.

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ekonomisk utredning och
kostnadsuppskattning till kommunstyrelsen för vidare hantering och eventuellt beslut
om utökad ram.

Därefter beslutade kommunstyrelsen den 16 mars 2021, KS § 69, att översända ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning med anledning av att tidigare beslut hade
fattats på bristande underlag samt att de ekonomiska förutsättningarna väsentligt hade
förändrats.

Ekonomisk bedömning

En avgörande förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande av enskild allmän
platsmark är att nödvändiga åtgärder kan finansieras. De nödvändiga åtgärderna kan bestå av
konkreta investeringar så väl som av administrativa processer och arbetsinsatser. För att
kunna genomföra ett övertagande krävs resurser från både kommunen och vägföreningarna.
Därmed har en modell för medfinansiering mellan kommunen och vägföreningarna beslutats
enligt handlingsplanen. Många av de aktiviteter som genomförs kommer dock att drivas av
kommunen. Då hela det enskilda vägnätet inte uppfyller krav på vägstandard kommer en
upprustning att bli aktuell på många sträckor.

Huvudmannaskapet regleras i detaljplan och det kommer därför medföra
detaljplaneändringar. I Ale kommun finns idag ca 150 detaljplaner med enskilt
huvudmannaskap. För att man inte ska behöva ändra all dessa detaljplaner föreslås att
ändringen sker med en ny detaljplan per tätort och där endast den berörda allmänna platsen
ingår, en s.k. skelettplan. Övertagandeprocessen bedöms då kunna genomföras under en
period om 9 år.

Kostnaderna för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark består av två delar,
engångskostnader (investering) och ökade löpande kostnader (drift). Engångskostnaderna
består utav upprustningskostnad för vägar och administrativa kostnader såsom
lantmäteriförrättningar och detaljplanekostnader. De utökade löpande kostnaderna består av
drift- och underhållskostnader för det utökade skötselområdet. I det ingår också
kapitalkostnader och eventuell ökad personalkostnad. Vid ett övertagande kommer
gemensamhetsanläggningarna för vägföreningarna att omprövas och andelarna som de
kommunala fastigheterna innehar kommer att upphöra. Det innebär minskade kostnader för
kommunen. I och med övertagandet av vägarna så tas också ansvaret över för framtida
underhållsbeläggningar av vägföreningarnas vägnät efter övertagandeåret.
Underhållsbeläggningarna belastar kommunens investeringsbudget och genererar
kapitalkostnader som belastar kommunens driftbudget.
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För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt krävs det att vägarna upprustas till en
godtagbar standard. Det finns i vägföreningarna en underhållsskuld. Kommunen har tidigare
beslutat att denna ska delas lika, 50% vardera mellan kommun och berörd vägförening. Det
innebär att det också finns en viss motivation hos vägföreningarna att inte låta
underhållsskulden växa ytterligare. Dock finns det ett visst incitament att vänta med
upprustningsåtgärder då kommunen kan komma att finansiera 50% av upprustningen i
samband med övertagandet. Ett senare övertagande kan därför leda till att kommunens
kostnader för upprustningen ökar.

Utöver detta tillkommer administrativa kostnader för detaljplanearbete och
omprövningsförrättningar av vägföreningarna. Eftersom Ale kommun driver den
administrativa processen för övertagandet av enskild allmän platsmark är det skäligt att
kommunen finansierar dessa kostnader. Den totala engångskostnaden för
övertagandeprocessen är uppskattad till ca 67,7 mkr.

De ökade löpande kostnaderna för drift och underhåll kommer att finansieras av skattekronan.
Sammanlagd drift- och underhållskostnad efter att huvudmannaskapet är ändrat inom berörda
tätorter uppskattas till ca 12,5 mkr/år inklusive kapitalkostnader för investering i upprustning
och underhållsbeläggningar om ca 4 mkr/år.

Övertagandeprocess med tidplan och årliga kostnader

Tabell nedan visar övertagandeprocessen baserad på att genomförandetiden av en detaljplan
är två år. Älvängen prioriteras först följt av övriga orter som prioriteras efter storlek.

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Älvängen
Bohus
Surte
Nol
Alafors
Skepplanda
Alvhem

Nödinge*

*Nödinge har tackat nej till övertagande i sin stämma men ligger med i tabellen och i
sammanställningen om förutsättningarna förändras under övertagandeprocessen.
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Ale kommuns
uppskattade
investeringskostnade
r för administration,
upprustning och risk
under
övertagandeprocesse
n. [tkr] år

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Administrativ
kostnad

125 350 350 350 350 350 350 350 225

Upprustnings-
kostnad

0 2 881 3 150 3 147 2 830 2 755 4 142 284 1 250

Totalt 125 3 231 3 503 3 497 3 180 3 105 4 492 634 1 475

 Ackumulerat 125  3 356  6 859  10 356 
13
536 

16 641  21 133  21 767  23 242 

Total inkl. risk
(25%)

156 4 039 4 375 4 371 3 975 3 881 5 615 793 1 844

Ackumulerat
inklusive risk

156 4 195 8 570 12 941 16 916 20 798 26 413 27 205 29 049

Uppskattade årliga investeringskostnader för underhållsbeläggningar som tillfaller kommunen
vid övertagandet.

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investering/år  0  0 799 2 451 4 327 5 352 5 978 6 405 6 591 6 761

Ackumulerad
investering

0 0 799 3 250 7 577 12 929 18 907 25 312 31 903 38 664

Den totala investeringskostnaden för upprustningen plus kostnader för
underhållsbeläggningar under övertagandetiden uppskattas till ca 67,7 Mkr vilket är summan
av ackumulerad kostnad för investeringar för de två tabellerna ovan. Efter
övertagandeprocessen tillkommer en årlig kostnad på 6,8 Mkr/år utöver kommunens
nuvarande budget för underhållsbeläggningar.

Drift- och underhållskostnad (inkl. kapitalkostnad och påslag för risker), som belastar
driftbudget.
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[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Driftskostnad 0 0 611 1 381 1 381 1 214 1 214 495 124 434

Årlig
driftkostnad

0 0 611 1 992 3 373 4 587 5 801 6 296 6 420 6 854

Kapitalkostnad
för

övertagandet
6 151 306 522 789 1 079 1 449 1 638 1 916 2 122

Risk 25% 0 0 153 498 843 1 147 1 450 1 574 1 605 1 714

Årlig
driftkostnad

inkl.
kapitalkostnad

och risk

6 151 1 070 3 012 5 005 6 813 8 700 9 508 9 941 10 690

Utöver kapitalkostnaden för upprustningskostnaderna så kommer också årliga
kapitalkostnader för underhållsbeläggningar att tillfalla kommunen i samband med
övertagandet.

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Årliga
kapitalkostnader för

underhålls-
beläggningar

0 0 36 147 342 582 848 1 131 1 420 1 714

Den årliga driftkostnaden efter övertagandet uppskattas till ca 12,5 Mkr/år efter övertagandet
vilket är summan av de slutgiltiga årliga driftkostnaderna i tabellerna ovan.

Invånarperspektiv

Vid ett upphävande av kommunfullmäktiges beslut från 2015 kommer medlemmar i berörda

vägföreningar inom övertagandeområdet fortsatt att behöva betala vägföreningsavgift.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Förvaltningen har upptäckt en felaktig laghänvisning i sammanfattningen till den av
fullmäktige 2015 antagna handlingsplanen. Där hänvisas det till att det enligt 6 kap 26 § plan-
och bygglagen, PBL, anges att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det
inte finns särskilda skäl till annat. Texten fanns i plan- och bygglagen (1987:10), som
upphörde att gälla i och med att en ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den 2 maj
2011. Första meningen i den upphävda paragrafen hade följande lydelse.
”Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för allmänna platser, om det
inte finns särskilda skäl till annat.” Förvaltningen beklagar att en hänvisning har skett till icke
gällande rätt.

Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) och har erhållit
en ny formulering på grund av att lagstiftaren genomförde en möjlighet att dela
huvudmannaskapet för allmänna platser inom en och samma plan. Paragrafen har därefter
genom en ändring (2014:900) fått följande lydelse den 1 januari 2015. ”Kommunen ska vara
huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i
detaljplanen bestämma att huvudmanskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera
allmänna platser.”

I sakfrågan har således inte någon förändring skett i fråga om att det krävs särskilda skäl för
att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats. Anger en gällande detaljplan att det
inte är kommunalt huvudmannaskap, gäller detta till dess att bestämmelsen ändras i ett nytt
planärende.

Då det har förekommit diskussioner och skrivelser från vägföreningar gällande
likställighetsprincipen i ärendet, vill förvaltningen förtydliga innebörden av bestämmelsen i 2
kap. 3 § kommunallagen. Där framgår att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat. Frågan om när kommunen har ansvar för gator och
allmänna vägar avgörs av detaljplaner antagna med stöd av PBL och av beslut fattade med
stöd av väglagen. Den kommunala likställighetsprincipen gäller inte mellan dem som har
direkt utfart till gata eller allmän väg med kommunal väghållning och dem som har kostnader
för enskild väghållning för att nå gata eller allmän väg. Vilka som inte har särskilda avgifter
för väghållning avgörs genom bestämmelserna om kommunalt huvudmannaskap i PBL och
om ansvaret för allmän väg i väglagen.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Beslutets genomförande

Information till berörda parter kommer att ske efter beslut.

Förvaltningens bedömning

I Ale kommun finns det idag vägföreningar som ansvarar för ca 47% av
vägsträckorna inom detaljplanelagt område. Detta kan jämföras med Ale kommun som
ansvarar för 26% och Trafikverket för 27% av vägarna. I Skepplanda och Alvhem finns inga
kommunala vägar.

Förvaltningen har utrett nackdelar respektive fördelar med att inte ta över huvudmannaskapet
för vägar inom aktuella områden.

Nackdelarna är följande:

 När kommunen inte har rådighet över marken blir det svårare att genomföra åtgärder i
form av exempelvis tillgänglighetsanpassning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. I
sådana fall är det genom frivilliga överenskommelser och avtal med vägföreningarna
som önskvärda åtgärder kan vidtas.

 Om kommunen exempelvis vill anlägga en gång- och cykelbana längs med en väg
som har kommunalt, följt av enskilt och därefter kommunalt huvudmannaskap igen,
finns det risk att det blir ett glapp/ avbrott på gång- och cykelbanan eftersom
kommunen inte har rådighet över hela sträckan.

 Rådighets- och ansvarsfrågan förblir svårnavigerad. Både tjänstepersoner,
privatpersoner och företrädare för vägföreningarna lägger idag mycket tid och energi
på att reda ut vem som egentligen är ansvarig och ska åtgärda problemet i fråga. Detta
medför att man måste genomföra utredningar och förhandlingar, vilket genererar
längre handläggningstid (innan åtgärd kan vidtas).

 Historiskt sett har kompromisser och olika praktiska lösningar gjort att kommunen
kunnat utföra åtgärder inom område med enskilt huvudmannaskap, eftersom avsikten
sedan 2015 har varit att kommunen ska komma att ta över huvudmannaskapet. Detta
kommer inte kunna fortlöpa i framtiden utan det måste göras ett omtag för att hitta en
juridiskt hållbar väg framåt. En möjlig lösning är att kommunen efter ett politiskt
beslut skulle kunna ge ett investeringsbidrag för uppförande av exempelvis en gång-
och cykelbana. Kommunen skulle däremot inte kunna ta över driften av en sådan ny
anläggning utan att vägföreningen i fråga i många fall gör en omförrättning av
gemensamhetsanläggningen hos Lantmäteriet.

 Det är svårt att genomföra en strategisk utveckling av kommunens vägnät utan att ha
rådighet över marken.

 Kommunen har inte rätt att lösa in privatägd mark för allmänna platser inom
detaljplan med enskilt huvudmannaskap, såvida inte fastighetsägaren vill sälja den
aktuella marken. (Den möjligheten finns när det är kommunalt huvudmannaskap för
allmän platsmark). Detta får till följd att kommunen behöver skaffa sig rättigheter för
att komma fram med t.ex. VA-ledningar och belysningskablar.
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Fördelarna med att inte överta huvudmannaskapet enligt Kommunfullmäktigebeslut
2015 är:

 Att de föreslagna ökade kostnaderna för kommunens räkning, både vad gäller
engångskostnaderna (upprustning, detaljplanearbete och förrättningskostnader hos
Lantmäteriet) och de löpande kostnaderna (drift- och underhållskostnader), skulle
utebli. När det föreslagna övertagandet är genomfört beräknas de årliga
driftkostnaderna uppgå till 12,5 mkr per år och därefter öka med index.

 Kommunen behöver inte utöka befintlig organisation för att ta på sig det större
skötselansvaret som ett övertagande skulle innebära.

Om beslutet från 2015 upphävs kommer kommunen fortsatt att ansvara för följande
punkter:

 Lokala trafikföreskrifter gällande hastighet, stannande, väjningsplikt, stoppförbud och
parkering inom tättbebyggt område.

 Hantering av parkeringsövervakning och regleringsmöjligheter på enskild allmän
platsmark.

 Lekplatser på enskild allmän platsmark.

 Gatubelysning på enskild allmän platsmark.

Följande punkter behöver utredas vidare om beslutet från 2015 upphävs

 Styrdokument kommer behöva omarbetas.

 Hantering av schakttillstånd och trafikanordningsplaner vid enskilt huvudmannaskap.

 Hantering av lokala trafikföreskrifter som kommunen inte är ansvarig för.

 Hantering av de remisser inom bygglovsprocessen som ställs till vägföreningarna i
egenskap av väghållare gällande trafiksäkerheten.

 Kommunen ansvarar idag för drift och underhåll av vissa busshållplatser på enskilda
vägar inom detaljplanelagt område.

 Hantering av administrativa/ekonomiska tjänster för vissa vägföreningar.

 Omfattning av rådgivning gentemot vägföreningarna.

 Det finns ett positivt planbesked (PLAN.2016.19) gällande att kommunen ska överta
all enskild allmän platsmark i Älvängens samhälle.

Sammantaget gör förvaltningen dock bedömningen att de beräknade årliga driftkostnaderna
om 12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få alltför stora negativa ekonomiska
konsekvenser genom bortprioriteringar av övriga verksamheter utifrån nämndens nuvarande
budgetram.





PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 69 Dnr KS.2020.501

Kostnadsuppskattning för övertagande av

vägföreningar i Ale kommuns tätorter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning med anledning av att
tidigare beslut har fattats på bristande underlag samt att de ekonomiska
förutsättningarna väsentligt har förändrats.

Sammanfattning

2015-09-28 beslöt kommunfullmäktige (KF 2015-09-28 § 139):

- Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.
- Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra

övertagandet i enlighet med handlingsplanen.
- Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med

övertagandet är 50%.
- Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete

med framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför
kommunens tätorter.

Frågan kring övertagandet av huvudmannaskap av allmän platsmark som
hanteras av vägföreningar i Ale kommun har legat vilande under ett par år.
Under 2020 har frågan aktualiserats och en utredning gjordes som bland annat
innehåller en uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter. Frågan har behandlats hos
samhällsbyggnadsnämnden som i sitt beslut skickat ärendet vidare till
kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

Utredningen som mynnade ut i en rapport hade som syfte att redovisa en
uppdaterad kostnadsuppskattning och komplettera den tidigare
handlingsplanen med saknat underlag.

Utredningen visar att det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i
investeringskostnader att ta över huvudmannaskapet för tätorterna i Ale
kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som beräknades i den tidigare
handlingsplanen från 2015.

Den främsta skillnaden från tidigare handlingsplan är att kostnader för framtida
underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25% påslag
för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Utredningen påvisar ökade
årliga driftkostnaderna efter övertagandet av alla vägföreningar på ca 12,5
mkr/år. I rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 mkr/år.
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De ökade driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i
kommunens driftsbudget då de beslutas årsvis av kommunfullmäktige. Det är
en kostnad som, om övertagandet genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget
utifrån hur övertagandet fortlöper. Det innebär således, efter att alla
vägföreningar är övertagna, att samhällsbyggnadsnämnden kommer att behöva
ianspråkta 12,5 mkr/år mer av kommunens samlade skatteintäkter som i annat
fall kunnat tillskjutas annan verksamhet.

Utredningen visar också att kostnadsuppskattningarna är uppskattningar vilket
medför att risk finns att de kan öka. Då upprustningen av vägstandarden ska
delas lika mellan vägföreningar och kommunen så innebär det troligen också
en ökad utdebitering till medlemmarna i respektive vägförening om det inte är
så att vägföreningen har avsatt kapital för att ta sin del av upprustningen.

Beslutet som fattades i kommunfullmäktige 2015-09-28 byggde bland annat på
felaktig hänvisning till PBL 6 kap. 26§ som upphävdes 2011-05-02. Den
tidigare lagstiftningen, PBL (1987:10), angav att kommunen hade huvudansvar
för allmän platsmark om inte detaljplan direkt angav enskilt huvudmannaskap.
I tjänsteutlåtandet var det således hänvisat till lagstiftning som ej vid tiden var
gällande.

De ekonomiska drift- och investeringskostnaderna har också sedan den tidigare
utredningen förändrats väsentligt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-01-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 176 2020-11-05
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-11-05
Rapport: Kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale
kommuns tätorter

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomichef

Sektorchef Samhällsbyggnad
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SBN § 176 Dnr SBN.2020.183

Uppdrag att ta fram en uppdaterad
kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter

Ärendet

2015-09-28 beslöt Kommunfullmäktige (KF 2015-09-28 § 139):

· Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

· Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
övertagandet i enlighet med handlingsplanen.

· Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med
övertagandet är 50%.

· Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete
med framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför
kommunens tätorter.

En tid har gått sedan dess och en uppdatering och förtydligande av kostnader
har efterfrågats för att få en tydligare bild av hur ekonomin för övertagandet ser
ut idag. En rapport ”Uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter” vidare benämnd ”rapporten” har därför
upprättats. Rapportens syfte är att redovisa en uppdaterad
kostnadsuppskattning och komplettera den tidigare handlingsplanen med
saknat underlag.

Rapporten visar att det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 Mkr i
investeringskostnader att ta över huvudmannaskapet för tätorterna i Ale
kommun. Det är ca 53 Mkr mer än vad som beräknades i handlingsplanen
2015. Den stora skillnaden från handlingsplanen är att kostnader för framtida
underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25% påslag
för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden
för underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38
Mkr. Den årliga investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter
övertagandeperioden uppskattas till ca 6,8 Mkr/år utöver kommunens
nuvarande budget.

De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till ca 12,5
Mkr/år. I rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 Mkr/år. Den
stora ökningen beror dels på att kapitalkostnader för plan- och
lantmäterikostnader, upprustningskostnader och beläggningsarbeten nu räknats
med. Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader finns nu med ett
påslag för risk på 25%. Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

förändringar i driftskostnader som kan uppstå under övertagandetiden samt att
kompensera för att kommunens driftkostnader per meter väg idag är högre än
vägföreningarnas.

Ökade driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i
kommunens driftsbudget eftersom den beslutas årsvis. Det är en kostnad som,
om övertagandet genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget utifrån hur
övertagandet fortlöper.

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande 2020-10-13

· Rapport Uppdaterad kostnadsuppskattning
för övertagande av vägföreningar i Ale
kommuns tätorter 2020-10-13

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden förklarar uppdraget att ta fram en uppdaterad
kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter
fullgjort.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 12:40-12:57.

Yrkande

Ordförande Johan Nordin (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Jessika Loftbring (C) lämnar följande tilläggsyrkande för Koalitions räkning:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ekonomisk utredning och
kostnadsuppskattning till kommunstyrelsen för vidare hantering och eventuellt
beslut om utökad ram.

Beslutsgång

Ordförande Johan Nordin (S) ställer proposition på förvaltningens
beslutsförslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.

Ordförande Johan Nordin (S) ställer proposition på Jessika Loftbrings (C)
tilläggsyrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.
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Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden förklarar uppdraget att ta fram en
uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i
Ale kommuns tätorter fullgjort.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ekonomisk utredning
och kostnadsuppskattning till kommunstyrelsen för vidare hantering
och eventuellt beslut om utökad ram.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
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1 Inledning, bakgrund och syfte 

Detta dokument är en komplettering/förtydligande till av KF 2015-08-28 beslutad 

handlingsplan ”Kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar – handlingsplan för 

ändrat huvudmannaskap” daterad 2015-03-02, nedan benämnd som ”handlingsplanen”.  

Syftet är, på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden, ta fram en uppdaterad utredning 

gällande kostnaderna för övertagandet. Detta har gjorts genom att samla in mer 

information om de olika kostnadsposterna från både kommunen, vägföreningar och 

samråd med lantmätare och planarkitekt.    

 

Som beskrevs i handlingsplanen leder övertagandet till tillkommande kostnader. De 

löpande kostnaderna är exempelvis upprustning, snöröjning, skötsel av grönytor och 

liknande. Framtagandet av kostnader och uppgifter om de olika föreningarna har 

inhämtats från vägföreningarnas styrelse, entreprenörsfakturor samt sektor 

samhällsbyggnad specifikt infrastrukturenheten på ale kommun. Detta skiljer sig mot 

handlingsplanen där i stället kommunens nyckeltal för driftkostnader användes.  

 

Huvudmannaskapet inom områden regleras genom bestämmelse i detaljplan. För att 

korrekt ändra huvudmannaskapet krävs därför nya detaljplaner. I Ale kommun finns ca 

150 detaljplaner som har ett enskilt huvudmannaskap. I handlingsplanen beskrevs en 

metod för hur detta skulle ske. För att undvika att ändra alla detaljplaner föreslås att 

upprätta en ny detaljplan för varje tätort där all allmän platsmark som ska övergå till 

kommunen ingår. På det viset påverkas heller inga andra ytor inom tätorten. Detta medför 

att hela övertagandeprocessen kan vara möjlig att genomföra under en tio års period.  

 

Sedan handlingsplanen antogs 2015 har vägföreningarna fått rösta om de vill bli 

övertagna, vilket alla utom Nödinge vägförening röstat för. Besiktningar av 

vägföreningarnas vägar har genomförts för att kontrollera skicket på dem. Detta för att få 

en uppfattning av hur mycket underhåll de är i behov av. Det har även legat till grund för 

att uppskatta kostnaden för att ta över och ha dem i drift i kommunens regi. Observera att 

Nödinge vägförenings vägar ej har besiktigats eftersom de tackade nej till övertagandet.  

Tidigare upprustningskostnad har baserats på enklare inventering av vägarnas skick. 

Denna kostnadsuppskattning har nu reviderats med underlaget från besiktningarna.  

 

2 Källor och insamlat material 

2.1 Antaganden och användning av data 

Underlaget på vilka beräkningarna är baserade har inhämtats från vägföreningarna själva, 

representanter på kommunen både från sektor samhällsbyggnad samt lantmäteriet. 
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Det finns två vägföreningar som sträcker sig över respektive två tätorter, Nol-Alafors och 

Bohus-Surte, kostnaderna för övertagande av respektive tätort kommer antas delas på 

hälften för de två tätorterna i kommande beräkningar.  

 

Enligt handlingsplanen förutsattes att övertagandet skulle vara frivilligt. Vägföreningen 

för tätorten Nödinge har genom beslut på deras årsmöte tackat nej till att låta kommunen 

ta över huvudmannaskapet för vägarna i tätorten. Beräkningarna för Nödinge ligger med 

som sista tätorten för övertagande men det är inte säkert att den ska övertas.  

 

2.2  Kalkylförutsättningar 

Kommunen kommer inte ta över exakt allt av vägföreningarnas vägar och ytor, men 

majoriteten. Däremot har hela vägföreningarnas kostnader använts i kommande 

beräkningar. För alla vägföreningar, förutom Nödinge, är vägföreningens område samma 

eller något större än övertagandeområdet. När det kommer till Nödinge har en 

uppskattning över hur stor del av vägföreningens område som ska tas över och applicera 

det på driftkostnaderna för att ta fram driftkostnaden för det potentiella 

övertagendeområdet.  

 

Antagandena för vägföreningarnas kostnader är baserade på redovisningar för åren 2017–

2020 samt insamlade data från kommunen gällande schaktunderhåll och andelsavgifter. 

Förtydliganden av vägföreningarnas kostnader finns redovisade i bilaga 1 

Sammanställning av vägföreningarnas kostnader. 

 

Det finns inga besiktningar eller RoSy-rapporter för övertagandeområdet i Nödinge, 

därför har den tidigare handlingsplanens okulärbesiktning använt som grund för 

upprustningskostnaden. Istället för de tidigare räknade 100-150 kr/kvm, från den tidigare 

handlingsplanen, används kommunens faktiska kostnader på 200-260 kr/kvm. 

3 Sammanställning av uppskattade kostnader för övertagandet 

Vid övertagande kommer fyra typer av kostnader. Det är upprustningskostnader, framtida 

investeringskostnader för underhåll och standardhöjningar, 

planarbete/lantmäteriförrättningar samt driftkostnader. I driftkostnader ingår även 

kapitalkostnader (avskrivningar, räntekostnader) för de investeringar som behöver göras i 

samband med övertagandet. 

3.1 Upprustningskostnad  

I enlighet handlingsplanen är det tänkt att kommunen och vägföreningarna ska dela lika 

på den eventuella underhållsskulden vägföreningarna har vid övertagandet. 

Underhållsskulden vägföreningarna har är grunden för upprustningskostnaden för 

övertagandet. Kommunen har i dagsläget fått ett investeringsanslag på 25 Mkr för 
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investeringskostnader kopplade till handlingsplanen. En stor del av 

investeringskostnaderna är enligt handlingsplanen upprustningskostnaden.  

 

För att beräkna uppskattad upprustningskostnad används de så kallade RoSy-rapporterna. 

Rapporterna beskriver och prioriterar vilka underhållsåtgärder som bör genomföras för 

varje tätort. RoSy-rapporterna baserar sig på underlag från en besiktning av alla 

tätorternas (exkl. Nödinge) vägar och gång- och cykelvägar som genomfördes under 

2018. Rosy-rapporterna fanns inte tillgänglig vid framtagandet av den tidigare 

handlingsplanen. Därför kan upprustningskostnaden i denna rapport skilja från den 

handlingsplanen. Dessvärre stämmer sällan kostnaden i dessa Rosy-rapporterna överens 

med den verkliga kostnaden för entreprenadarbetet. För att få en mer realistisk kostnad 

gjordes en sammanställning av kommunens egna beläggningsarbeten under 2018 och 

2019. Den visade att det i snitt kostar 200 kr/kvm väg samt 260 kr/kvm gång- och 

cykelväg för beläggningsarbeten, därför kommer dessa ligga till grund för beräkningen av 

upprustningskostnaden och framtida underhållsbeläggningar.  

 

RoSy-rapporterna beskriver, med underlag från besiktning av vägarna, vilka åtgärder som 

behöver utföras på vägnätet år för år på en 10-årsperiod. För att ta beräkna 

upprustningskostnaderna har summan av föreslagna åtgärder fram till beräknat år för 

övertagande sammanställts. År för övertagande har beräknats enligt handlingsplanens 

tidplan med startår för arbetet 2021.   

 

Efter kontroll av entreprenadfakturor och Rosy-rapporter har en uppskattning av hur 

mycket vägföreningarna löpande gör för underhåll på sina vägar. Dessvärre fanns inte 

entreprenadsfakturorna för Skepplanda och Alvhem därför har de övriga föreningarna 

använts för att beräkna ett medeltal för hur många av åtgärderna i RoSy-rapporterna som 

har genomförts. Beräkningarna baseras på att vägföreningarna genomför ca 30% av de 

föreslagna åtgärderna i RoSy-rapporterna, och antas vara samma för samtliga 

vägföreningar. Med andra ord har ca 70 % av sammanlagda åtgärder fram till år för 

övertagande använts för att beräkna upprustningskostnaden.  

 

Det kan finnas en viss osäkerhet då RoSy-rapporterna är framtagna under 2018 och efter 

det har kommunen valt att inte lägga ner mer pengar på att uppdatera inventeringen. Det 

kan därför ha uppkommit andra upprustningsbehov som då inte finns med.  

 

Tabell 1 visar 50% av den totala uppskattade upprustningskostnaden, detta då i den 

tidigare handlingsplanen beslutats att kommunen och vägföreningarna ska dela lika på 

denna kostnad. Kostnaderna i tabellen nedan gäller enbart för de respektive åren, om 

processen går långsammare än planerat kommer kostnaderna ökas. De gäller även bara 

om vägföreningarna håller sin underhållstakt annars kan kostnaderna komma att ändras.  
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Tabell 1 Kommunens del av upprustningskostnader per tätort 

[tkr] 
1 

(2021) 

2 

(2022) 

3 

(2023) 

4 

(2024) 

5 

(2025) 

6 

(2026) 

7 

(2027) 

8 

(2028) 

9 

(2029) 

Älvängen   2 881               

Bohus     3 150             

Surte       3 147           

Nol         2 830         

Alafors           2 755       

Skepplanda             4 142     

Alvhem               284   

Nödinge*                 1 250 

Total 0 2 881 6 031 9 178 12 008 14 763 18 905 19 189 20 439 

* Kostnaden för Nödinge är beräknad utifrån den tidigare handlingsplanen då det inte 

tagits fram några RoSy-rapporter för tätorten. I stället för den då bedömda kostnaden på 

100–150 kr/kvm har kommunens faktiska kostnad på 200-260 kr/kvm använts.  

 

3.2 Kostnader för underhållsbeläggningar och standardhöjningar 

I samband med att kommunens vägnät expanderar i samband med övertagandet så får 

kommunen ökade kostnader för underhållsbeläggningar. För att uppskatta denna kostnad 

så har Rosy-rapporterna använts och räknats om efter kommunens kostnader för 

beläggningsarbeten. Enligt Rosy-rapporterna så varierar kostnaden mellan åren beroende 

på vilka gator som rekommenderas att beläggas respektive år. För att göra en 

kostnadsuppskattning över årliga kostnader så har ett medelvärde på en 10-års period 

använts. I samband med övertagandet av en vägförening har vägföreningens snittkostnad 

per år beräknats tillfalla kommunen efter övertagandet. Uppskattning av kostnaden som 

tillfaller kommunen redovisas i tabell 2.   

Inom dagens kommunala vägnät finns det vägar som av olika anledningar inte har byggts 

ut enligt kommunal standard. Till exempel finns det vägar som är för smala eller saknar 

vändplats. Standarden på det enskilda vägnätet uppskattas vara likvärdigt med det 

kommunala och i flera fall finns det enskilda vägar som har behov av standardhöjningar. 

Enligt handlingsplanen så ska detta inte behöva åtgärdas av vägföreningarna innan 

övertagandet eftersom vägföreningarna inte bär ansvar för hur vägnätet har byggts ut. 

Ökade kostnader för standardhöjningar är väldigt svår att kalkylera och därför uppskattas 

riskpåslaget enligt 4.1 täcka denna kostnad.  

Som nämnts tidigare så kommer kostnaderna för framtida underhållsbeläggningsarbeten 

att tillfalla kommunen efter övertagandet. Tabellen nedan visar tillkommande kostnader 

under övertagandeperioden. Summan på ca 6,8 Mkr/år förväntas fortsätta efter 
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övertagandet och bli en årlig kostnad utöver kommunens nuvarande budget för 

underhållsbeläggningsarbeten.  

 
Tabell 2 Kostnadsinfall av asfaltsinvesteringar 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Älvängen     799 799 799 799 799 799 799 799 

Bohus       1652 1652 1652 1652 1652 1652 1652 

Surte         1876 1876 1876 1876 1876 1876 

Nol           1025 1025 1025 1025 1025 

Alafors             626 626 626 626 

Skepplanda               427 427 427 

Alvhem                 186 186 

Nödinge                   170 

Total  0 0 799 2 451 4 327 5 352 5 978 6 405 6 591 6 761 

 

3.3 Driftkostnader 

I handlingsplanen användes kommunens nyckeltal för driftkostnader. Denna gång har 

vägföreningarnas kostnader funnits tillgängliga och har därför använts. Detta då 

kommunens och vägföreningarnas vägar kan vara olika utformade är det lättare att 

använda vägföreningarnas kostnader för att få en rättvisande siffra. De tidigare 

nyckeltalen var anpassade för nya vägnät och det kan skilja i kostnad på nytt respektive 

äldre vägnät. Under framtagandet av denna rapport fanns ambitionen att kontrollera dessa 

siffror med nyckeltal från SKR, men det fanns inte inrapporterat några nyckeltal från 

andra kommuner eller regioner, därför kunde denna jämförelse inte genomföras.  

 

I bilaga 1 redovisas de specifika kostnadsposterna mer utförligt. Det som varit svårast att 

härleda är de administrativa kostnaderna för att hantera den ökade vägmängden. Detta är 

dock en process som kommunen redan har på plats i form av telefonväxel, trafikansvarig, 

projektledare, inköpare med mera. Föreningarnas styrelsers nedlagda tid för att träffa 

medlemmar och hantera olika ärenden skiljer sig mycket mellan de olika 

vägföreningarna, allt ifrån 50-70h/år för mindre vägföreningar till runt 250h/år för de 

större. Detta multiplicerat med kostnaden för kommunens personalkostnader inklusive 

overheadkostnader på 1000 kr/h används som administrativ kostnad.  

 

Posterna för andelsavgifter samt schaktunderhåll är negativa, detta för att 

andelsavgifterna är en avgift kommunen betalar till vägföreningarna men som de inte 

kommer behöva göra efter övertagandet. Schaktunderhållet är en summa väghållare får 
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för att underhålla schakter som gjorts på vägarna, då blir detta en intäkt för kommunen 

efter övertagandet.  

 
Tabell 3 driftkostnader per år för respektive tätort. Driftkostnaderna uppskattas tillfalla kommunen efter 
övertagandet. 

Vägförening/ 

kostnadspost 

[tkr] 

Vinterväg-

hållning 
Grönytor 

Barmarks-

underhåll 

Admin-

istrativa 

kostnader 

Andels-

avgifter 

Schakt-

underhåll 
TOTALT 

Älvängen 283 81 134 250 -65 -72 611 

Bohus 521 65 886 125 -145 -71 1 381 

Surte 521 65 886 125 -145 -71 1 381 

Nol 277 135 980 90 -204 -64 1 214 

Alafors 277 135 980 90 -204 -64 1 214 

Skepplanda 323 202 79 70 -162 -17 495 

Alvhem 45 - 15 70 -5 -1 124 

Nödinge* 124  - 122 250 -50 -12 434 

*Kostnaderna för Nödinge är beräknade på 25% av den totala driftkostnaden för 

vägföreningen då detta representerar den del av föreningen eventuellt övertas. 

 

Större beläggningsarbeten kommer efter övertagande ligga som investeringskostnader för 

kommunen, därför har det årliga genomsnittet av kostnaderna från RoSy-rapporten 

redovisats separat i tabell 2 och ligger inte med i redovisningen i tabell 3.  

 
Tabell 4 kostnadsinfall av driftkostnader 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Älvängen     611               

Bohus       1 381             

Surte         1 381           

Nol           1 214         

Alafors             1 214       

Skepplanda               495     

Alvhem                 124   

Nödinge                 434 

Ackumulerad 

totalkostnad 
 0  0 611 1 992 3 373 4 587 5 801 6 296 6 420 6 854 

 

De årliga driftskostnaderna baserade på data från vägföreningarna visar en kostnad på ca 

6,9 Mkr/år. I handlingsplanen från 2015 var denna summa 6,1 Mkr/år.  
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3.4 Administrativa kostnader 

3.4.1 Planarbete 

En bakgrund till varför mindre tätorter ofta har enskilt huvudmannaskap är att det innan 

plan- och bygglagens tillkomst fanns stads- och byggnadsplaner som verktyg för fysisk 

planering. Inom områden med stadsplaner rådde kommunalt huvudmannaskap och inom 

byggnadsplaner enskilt huvudmannaskap. Mindre tätorter planlades oftast med 

byggnadsplan. Detta fortsatte sedan i den fysiska planeringen fram till 1987 års plan- och 

bygglag trädde i kraft. Ale kommun och många andra kommuner har dock fortsätt att 

skapat nya detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för att undvika att skapa 

satelitområden med kommunalt huvudmannaskap.  

 

För att kunna ändra huvudmannaskapet inom ett område krävs planarbete. Antingen att 

man gör en ny detaljplan med området som ska ändras eller att man gör en ändring av 

detaljplan där man anger vad som ska förändras. Eftersom tätorterna består av flera planer 

behöver man vid ändring av detaljplan ange alla planer som ska ändras. Det finns också 

utlagd allmän platsmark som inte har byggts ut, bland annat områden som berör 

tomtmark. Om man då gör en planändring och anger att allmän platsmark ska få 

kommunalt huvudmannaskap inträder lösenskyldighet (och lösenrätt) för kommunen på 

allmän platsmark som inte tidigare lösts in för allmän plats. För att undvika detta föreslås 

i handlingsplanen att kommunen för varje tätort upprättar en ny detaljplan där endast all 

mark som ska ingå i kommunens allmänna plats tas med, en så kallad skelettplan.  

Kostnaden för arbetet med en skelettplan uppskattas utifrån kommunens tidigare arbeten 

med liknande planer till ca 250 000 kr. Då förutsetts att inga utredningar för buller, 

geoteknik, trafik mm behövs.  

3.4.2 Lantmäteriförrättningar 

För att allmän platsmark i fortsättningen inte ska ingå i gemensamhetsanläggning som 

vägföreningarna förvaltar krävs att Lantmäteriet genomför en omprövningsförrättning. 

Enskild allmän platsmark tas bort och andelar i gemensamhetsanläggningarna omfördelas 

utifrån den användning och nytta som kvarstår. Kostnaden för förrättningarna beräknas 

till ca 100 000 kr/vägförening. Denna kostnad är beräknad utifrån att förrättningen fortgår 

utan större invändningar från berörda. Utöver detta kommer kommunen i vissa fall ha 

lantmäterikostnader för att skapa nya mindre vägföreningar för områden utanför 

övertagandeområdet. Kostnad för detta har räknats in i påslag för osäkerheter, se 4.1. 

3.4.3 Sammanställning av administrativa kostnader 

Övertagandeprocessen beräknas till 2 år per detaljplan. Kostnaden för detaljplanearbetet 

beräknas vara lika fördelat mellan de 2 åren. Lantmäteriförrättning avslutar denna process 

och planeras att utföras under det andra året av tätortens övertagande. Därför beräknas 

förrättningskostnaderna ligga på år två av övertagandet.  
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I tabell 5, presenteras de årliga administrativa kostnaderna för övertagandeprocessen i 

varje tätort. Sista raden redovisar den totala årliga kostnaden.  

 
Tabell 2 Sammanställning av administrativa kostnader 

Tätort/År 

[tkr] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Älvängen 125 225               

Bohus   125 225             

Surte     125 225           

Nol        125 225         

Alafors         125 225       

Skepplanda           125 225     

Alvhem             125 225   

Nödinge               125 225 

Administrativ 

kostnad 
125 350 350 350 350 350 350 350 225 

 

4 Sammanfattning och avslut 

Det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 Mkr i investeringskostnader att ta över 

huvudmannaskapet för tätorterna i Ale-kommun. Det är ca 53 Mkr mer än vad som 

beräknades 2015. Den stora skillnaden från den tidigare handlingsplanen är att framtida 

underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och påslag för risker nu 

räknats in i kostnadsuppskattningen. Bara framtida underhållsbeläggningsarbeten 

beräknas till 38,6 Mkr under övertagandeperioden samt en framtida årlig kostnad på ca 

6,8 Mkr/år.  

 

Kostnaden för upprustningen i samband med övertagandet har också ökat. Den beräknas 

nu utifrån RoSy-rapporter och dess besiktning (se 3.1) vilka inte fanns till hands tidigare. 

Dessutom är den beräknade kvm-priset för upprustning högre nu än vad man räknade 

med i handlingsplanen 2015. Då beräknades den till 100-150 kr/kvm medan vi nu utifrån 

kommunens faktiska fakturor fått fram att kvm-priset snarare ligger på 200-260 kr/kvm.  

 

RoSy-rapporterna fångar även upp förändringar som skett under tiden föreningarna väntat 

på övertagandet. I och med att beslut funnits om övertagande har en underhållsskuld växt 

som gör att kostnaden för övertagande växer ju längre ett genomförande dröjer. Om 

övertagande avbryts riskerar underhållsskulden att istället skapa problem för 

vägföreningarna. I samband med beslut om övertagande beslöts 2015 också att lämna 

bidrag till övriga vägföreningar som är belägna utanför tätorterna. Detta beslut medför 

också ökade kostnader för både investering och driftbudget. Kostnadsposten är än så 

länge inte beslutad.  
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Argument för övertagande är framförallt att det blir dyrare ju längre man väntar i om att 

beslut finns. Underhållsskulden för anläggningarna ser ut att växa ju längre 

genomförandet dröjer. En annan fördel är också att underlätta tätorternas expansion. 

Växande tätorter innebär också ökad belastning på vägföreningarnas vägnät. Väghållare 

ansvarar bland annat för trafiksäkerhet på vägarna. Det kan bli svårt när kommunen inte 

är huvudman att välja utformning för säkerhetsåtgärder som man önskar se när 

befolkningen växer.  

 

De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till ca 12,5 mkr/år. I 

rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 mkr/år. Den stora ökningen beror 

dels på att kapitalkostnader för plan- och lantmäterikostnader, upprustningskostnader och 

beläggningsarbeten nu räknats med. Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader 

finns nu med ett påslag för risk på 25%. Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella 

förändringar i driftskostnader som kan uppstå under övertagandetiden samt att 

kompensera för att kommunens driftkostnader per meter väg idag är högre än 

vägföreningarnas se 4.1.2. 

 

Ökade driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i kommunens 

driftbudget eftersom den beslutas årsvis. Det är en kostnad som, om övertagandet 

genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget utifrån hur övertagandet fortlöper.   

 

4.1 Risker för kostnadsökningar i samband med övertagandet 

Denna kostnadsuppskattning har utgått från den information vi har tillgänglig för 

tillfället. För att fastställa en så säker uppskattning som möjligt har faktiska kostnader 

inhämtats från både Ale kommun och vägföreningarna. Tidplanen för övertagandet 

sträcker sig över en relativt lång period och mycket kan komma att förändras under denna 

tid. Därför har i denna kostnadsuppskattning ett påslag på 25 % adderats till kostnaden för 

investeringarna och driftkostnaderna för att täcka upp för riskerna.  Nedan redovisas de 

risker som identifierats under framtagandet av denna rapport. 

 

4.1.1 Ökande investeringskostnader  

Ökade upprustningskostnader 

Kostnaderna är baserade på en besiktning som genomfördes 2018. Skicket på 

vägföreningarnas vägnät kan komma att förändras annorlunda från den uppskattning som 

RoSy-rapporterna har redovisat. Fler skador på vägnätet kan upptäckas under 

upprustningsarbetet vilket kan leda till ökade kostnader. Rapporten har utgått från att 

vägföreningarna utför ca 30 % av de underhållsåtgärder som Rosy-rapporterna föreslår. 

Om den andelen ändras så har det en stor påverkan på upprustningskostnaden.  
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Ökade krav på inlösen av mark 

Kommunen har enligt plan och bygglagen en skyldighet att köpa in mark som 

detaljplaneläggs som allmän plats. I samband med övertagandet av enskilda vägar skapas 

det därför nya möjligheter för fastighetsägare att kräva att kommunen köper in deras mark 

om den ligger inom ytorna för det kommunala övertagandet. Det är dock så att 

kommunen idag inte äger all mark som idag är kommunal allmän platsmark och intresset 

har hittills varit mycket lågt. Dock finns en potentiell risk att intresset för detta ökar i 

samband med övertagandet. 

 

Ökade krav på standardhöjningar 

Standarden på det enskilda vägnätet bedöms vara likvärdig med de kommunala vägarna. 

Dock finns det idag flertalet vägar både inom det enskilda och kommunala vägnätet där 

standardhöjningar kan anses vara nödvändiga. Det handlar oftast om att vägen är för 

smal, saknar vändplan eller är i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Kommunen har tidigare 

utfört standardhöjande åtgärder på det kommunala vägnätet och detta behov kan förväntas 

öka efter ett övertagande eftersom det kommunala vägnätet utökas.  

 

Ökade plan och lantmäterikostnader 

Kostnadsuppskattningen för planarbetet baserar sig på att planprocessen kan genomföras 

utan att kompletterande undersökningar behöver genomföras. Dock finns områden som 

inte byggts ut enligt detaljplan och vägar har hamnat på kvartersmark och allmän plats 

har bebyggts med kvarter. Behov kan då uppstå att utreda och fastställa ytor för ny allmän 

plats. Lantmäterikostnaden för omförrättning har endast tagit med att en förening ändrar 

sitt andelstal. Om flertalet nya föreningar behöver skapas för att skapa nya mer logiska 

skötselområden så innebär det en ökad kostnad för övertagandet.  

4.1.2 Ökade driftkostnader 

Denna rapport har baserat de ökade driftkostnaderna på vägföreningarnas faktiska 

driftkostnader. Drift och underhållsnivån uppskattas vara likvärdig mellan 

vägföreningarna och kommunen men kostnadsbilden kan ändå skilja sig. Bland annat så 

finns det servicetjänster inom kommunen såsom gatuingenjörer, trafikingenjörer och 

projektledare som efter övertagandet får ett drygt dubbelt så stort vägområde att ansvara 

för. Detta kan sannolikt komma att leda till att kommunen behöver anställa fler personal 

på sektor samhällsbyggnad utöver driftpersonalen. Kommunens faktiska driftkostnader 

för det befintliga kommunala driftområdet är idag högre än den kostnad som 

vägföreningarna redovisar. Det kommunala är ca 180 kr/lm/år. Snittet i vägföreningarna 

är 117 kr/lm/år. Den kommunala kostnaden är alltså ca 50 % högre. En av förklaringarna 

till att kommunens kostnad är högre är att kommunen idag sköter en del tjänster åt 

vägföreningarna. Till exempel äger redan kommunen vägbelysningen på föreningarnas 

vägnät och administrerar schaktåterställningsärenden åt föreningarna. Eftersom 

kommunen redan har en del av föreningarnas driftkostnader har kostnaden för risk 

räknats upp med 25 % i sammanställningen.   
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4.2 Tabeller med resultat från kostnadsuppskattning  

Tabell 6, 7 och 8 redovisar kostnaderna som framkom vid denna utredning och tabell 9 

och 10 redovisar kostnaderna från den tidigare handlingsplanen från 2015.   

 
Tabell 3 Uppskattade investeringskostnader för kommunen i samband med övertagandet. 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Administrativ 

kostnad 
125 350 350 350 350 350 350 350 225 

Upprustnings-

kostnad 
0 2 881 3 150 3 147 2 830 2 755 4 142 284 1 250 

Totalt  125  3 231  3 503  3 497  3 180  3 105  4 492  634  1 475  

Ackumulerat 125  3 356  6 859  10 356  13 536  16 641  21 133  21 767  23 242  

Total inkl. 

risk (25%) 
156 4 039 4 375 4 371 3 975 3 881 5 615 793 1 844 

Ackumulerat 

inkl. risk 
156 4 195 8 570 12 941 16 916 20 798 26 413 27 205 29 049 

 

 

Tabell 4 Ökning av kommunens driftkostnader ackumulerat 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Driftkostnad 0 0 611 1 381 1 381 1 214 1 214 495 124 434 

Årlig 

driftkostnad 
0 0 611 1 992 3 373 4 587 5 801 6 296 6 420 6 854 

Kapitalkostnad 6 151 306 522 789 1 079 1 449 1 638 1 916 2 122 

Risk 25% 0 0 153 498 843 1 147 1 450 1 574 1 605 1 714 

Årlig 

driftkostnad 

inkl. 

kapitalkostnad 

och risk 

6 151 1 070 3 012 5 005 6 813 8 700 9 508 9 941 10 690 
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Tabell 5 Uppskattade årliga kostnader för underhållsbeläggningar som tillfaller kommunen vid övertagandet 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investering/år  0  0 799 2 451 4 327 5 352 5 978 6 405 6 591 6 761 

Ackumulerad 

investering 
0 0 799 3 250 7 577 12 929 18 907 25 312 31 903 38 664 

Kapitalkostnad 

som belastar 

driftbudget 

0 0 36 147 342 582 848 1 131 1 420 1 714 

 

De ökade investeringskostnaderna på ca 67,7 Mkr är uträknade som summan av 

ackumulerat inklusive risk från tabell 6 plus ackumulerad investering från tabell 8.  

De ökade driftskostnaderna på ca 12,5 Mkr/år är uträknade som summan av slutgiltig 

driftkostnad från tabell 7 plus slutgiltig kapitalkostnad från tabell 8. 

 

4.3 Tabeller med resultat från kostnadsuppskattning från 2015 

För jämförelse med tidigare presenterad handlingsplan så presenteras i tabellerna 9 och 

10 nedan kostnadsuppskattningen från 2015. 

 
Tabell 6 Investeringskostnader från den tidigare handlingsplanen 2015 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Administrativ 

kostnad 
125 400 400 400 400 400 400 400 275 0 

Upprustnings-

kostnad 
0 1 890 1 710 1 710 1 650 1 650 1 640 460 317 0 

Totalt 125 2 290 2 110 2 110 2 050 2 050 2 040 860 592 0 

Ackumulerat 125 2 415 4 525 6 635 8 685 10 735 12 775 13 635 14 227 14 227 

 
 

 
Tabell 7 Löpande driftkostnader från den tidigare handlingsplanen 2015 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Driftkostnad 0 0 952 885 885 854 854 848 238 569 

Ackumulerat  0 0 952 1 837 2 722 3 576 4 430 5 278 5 516 6 085 
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Bilaga 1 Sammanställning av vägföreningarnas kostnader 

1. Olika typer av driftkostnader 

1.2 Asfaltering 

Rosy-rapporterna har legat till grund för att uppskatta de årliga kostnaderna för 

underhållsbeläggningsarbeten. Enligt Rosy-rapporterna så varierar kostnaden mellan åren 

beroende på vilka gator som rekommenderas att beläggas respektive år. För att göra en 

kostnadsuppskattning över årliga kostnader så har ett medelvärde på en 10 års period 

använts.  

1.3 Vinterväghållning 

Alla vägföreningarna köper in vinterväghållning på sina vägar, dock kan det variera hur 

deras vinterväghållning ser ut.  

1.4 Skötsel av grönytor 

Detta är en post som finns i alla vägföreningar och innefattar främst gräsklippning och 

vissa planteringar. Denna kostnad har de generellt inte lika specificerad som för 

barmarksunderhåll och vinterväghållning.  

1.5 Barmarksunderhåll 

Detta är lagning av så kallade potthål och liknande åtgärder på vägarna.  

1.6 Andelsavgifter 

I dagsläget betalar kommunen andelsavgift för de fastigheter som ligger utmed 

vägföreningarnas vägar. Detta är en kostnad som kommer att reduceras efter ett 

övertagande. Det kan dock finnas en del fastigheter som ligger utanför 

övertagandområdet och där kommer avgiften att finnas kvar. Efter övertagandet kommer 

detta vara en utgift som inte längre kommer behöva betalas för fastigheterna innanför 

övertagandeområdet.  
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Tabell 8 Andelsavgifter för tätorterna 2020 

Vägförening/ 

kostnadspost  

Andelsavgifter 

2020  

[tkr] 

Älvängen 65 

Bohus-Surte 26 

Nol-Alafors 408 

Skepplanda 162 

Alvhem 5 

 

 

1.7 Framtida underhåll av schakter 

Kommunen kommer få pengarna för framtida underhåll av schakter i områdena. 

Entreprenörer som utför schaktarbeten inom vägområdet får betala ersättning för både 

återställningen och framtida underhåll. Ersättningen för framtida underhåll kommer efter 

övertagande tillfalla kommunen i stället för vägföreningarna. 

 
Tabell 9 redovisning av de vägföreningarna fått för framtida underhåll av schakter från olika entreprenader. 

[tkr] 2018 2019 2020  

(fram till juni) 

Antagande för  

2020 

Snitt 

 2018–2020 

Bohus-Surte 373 16 18 35 141 

Nödinge 136 1 1 2 46 

Nol Alafors 277 44 31 62 128 

Älvängen 49 28 69 138 72 

Skepplanda 18 25 4 8 17 

Alvhem 4 1 0 0 2 
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Sammanfattning 

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt 

område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Enligt Plan och 

bygglagen, PBL Kap 6 26§ anges det att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser 

om inte det finns särskilda skäl till annat. 

Ett problem med att enskilda vägföreningar styr vägarna i tätort är svårigheter med att upprätta 

trafiksäkerhetsåtgärder eftersom oklarheter ligger i vem som ska finansiera dessa. Flera av 

vägföreningarnas vägar trafikeras även av kollektivtrafik vilket då bidrar till allmännyttan i 

kommunen och bör därför ligga under kommunens ansvar. Ett annat problem är den 

”dubbelbeskattning” som uppstår när medlemmar i vägföreningar betalar både kommunalskatt 

och obligatoriska medlemsavgifter i vägföreningen vilket kan uppfattas som orättvist, särskilt i 

områden med blandat huvudmannaskap. Om kommunen tar över väghållaransvaret innebär 

detta större möjligheter att utforma vägnätet för att uppfylla de trafiksäkerhets- och miljömål 

som finns i kommunen. Det innebär också att kommunen kan göra investeringar för ökad 

trafiksäkerhet i områden som idag är inom det enskilda vägnätet. 

Eftersom huvudmannaskapet regleras i detaljplan utgår denna handlingsplan från att ändringen 

sker genom detaljplaneändringar. I Ale kommun finns ca 150 detaljplaner som har ett enskilt 

huvudmannaskap. För att undvika att ändra alla dessa planer föreslås att ändringen sker med en 

ny detaljplan per samhälle där all enskild allmän platsmark ingår. Detta har till följd att 

övertagandeprocessen troligen kan genomföras under en 10 års period. Ale kommun arbetar för 

att utveckla Älvängen och Nödinge som huvudorter så föreslås dessa orter vara av högre 

prioritet för ett övertagande. Älvängen och Nödinge har därför varit föremål för mer detaljerad 

utredning i denna handlingsplan. 

För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt utan att ta över en stor underhållsskuld så krävs 

det att vissa vägar genomgår en upprustning. Som underlag till handlingsplanen har de enskilda 

vägarna inom tätorterna Älvängen och Nödinge besiktigats. Besiktningen har legat till grund 

för beräkningen av upprustningskostnaden som övertagandet medför.  Upprustningskostnaden 

för Älvängen uppskattas till ca 3,8 mkr. och för Nödinge ca 650 tkr. Genom finansieringsförslag 

presenteras möjligheten att fördela upprustningskostnaden mellan kommunen och 

vägföreningarna. Utöver upprustningskostnaderna tillkommer administrativa kostnader för 

detaljplanearbete och omförrättning av vägföreningarna. Utöver ovan nämnda 

engångskostnader tillkommer även ökade löpande kostnader för drift och underhåll eftersom 

kommunen får ett ökat driftområde. I handlingsplanen redovisas också en uppskattad 

totalkostnad för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark.  

I handlingsplanen redovisas en sammanfattning av vägföreningarnas styrelsers åsikter gällande 

ett eventuellt kommunalt övertagande av allmän plats. Därefter diskuteras möjligheterna till 

ökat stöd till vägföreningarna med hjälp av bidrag och tjänster från kommunen. Sist i 

handlingsplanen redovisas en slutsats följt av en ekonomisk konsekvensbeskrivning under 

övertagandetiden. 
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1. Bakgrund 

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt 

område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Om kommunen 

tar över väghållaransvaret innebär detta större möjligheter att utforma vägnätet efter de 

trafiksäkerhets- och miljömål som finns i kommunen. Det innebär också att kommunen kan 

göra investeringar för ökad trafiksäkerhet i områden som idag är inom det enskilda vägnätet. 

Sektor samhällsbyggnad fick år 2012 ett uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt 

övertagande av vägföreningsvägar inom detaljplanelagda områden i kommunen. Resultatet 

blev dokumentet ”Utredning av förutsättningar för ett eventuellt övertagande av 

väghållaransvar i Ale kommun” som var färdigt i början på 2013. Samhällsbyggnadsnämnden 

gav senare sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta denna handlingsplan för 

övertagandet. I uppdraget var det angivit att handlingsplanen skulle innehålla följande: 

 

 Utredning av resursbehov för att kunna genomföra ett övertagande 

 Ekonomisk bedömning av kostnader för övertagandeprocessen 

 Detaljerad övertagandeprocess med tidplan 

 Prioritering av områden för övertagande 

 Utreda förtätningsmöjligheter i aktuella tätorter 

 Fördjupad utredning av vägstandard och lägsta standard vid övertagande 

 Förslag till finansiering vid eventuell upprustning 

 Undersökning av vägföreningarnas intresse av övertagande 

 Utredning av ökade driftskostnader 

 Utreda möjligheten att införa bidrag till enskilda vägar utanför detaljplan 

 

Syftet med denna handlingsplan är förtydliga metodiken för ett kommunalt huvudmannaskap. 

Handlingsplanen kommer att ligga till grund för framtida politiska beslut för hur 

övertagandeprocessen kommer att vara utformad.  

  



2. Övertagande, hur och var? 

Denna del av handlingsplanen visar en detaljerad övertagandeprocess med tidplan och 

prioritering av områden för övertagande i enlighet med uppdraget. Inom Ale kommuns tätorter 

ryms över 300 detaljplaner vilka bland annat reglerar huvudmannaskapet för allmän platsmark. 

Uppskattningsvis är det ca 150 stycken detaljplaner som är specificerade med enskilt 

huvudmannaskap. För att på ett hållbart sätt ändra huvudmannaskapet behöver då 

detaljplanerna ändras. Att ändra en detaljplan är en lång och resurskrävande process. Därför 

föreslås i denna handlingsplan att nya så kallade skelettplaner skapas med enda syfte att ändra 

huvudmannaskapet inom kommunens tätorter. Detta betyder att nya detaljplaner skapas som 

endast innehållande vägnätet och grönytorna i det område som ska tas över. För att 

detaljplanerna ska vara av hanterbar storlek så föreslås de en detaljplan för respektive tätort. 

Detta leder till att endast 8 stycken detaljplaner behöver genomgå den formella 

detaljplaneprocessen i stället för ca 150 stycken. Kostnaden för arbetet med en sådan skelettplan 

uppskattas till 200 – 250 tkr. Den formella processen redovisas nedan. Detta följs av ett 

redovisande av prioritering av områden för övertagande. 

2.1 Formell process och tidsåtgång 

För att kommunen formellt ska kunna överta huvudmannaskapet för enskilda vägar behöver 

nya detaljplaner tas fram för de vägområden som berörs. Detaljplanerna handläggs med 

standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap 6 §. Detta innebär att ett 

förslag tas fram och samråds med myndigheter, fastighetsägare och andra berörda som då ges 

möjlighet att lämna synpunkter. Efter eventuella bearbetningar av förslaget ges ett andra tillfälle 

att lämna synpunkter under ett granskningsskede. Om inga överklaganden kommer in vinner 

planen laga kraft tre veckor efter tidpunkten för antagandet. Planprocessen från uppstart till 

antagande tar normalt sett cirka två år. Se nedanstående figur som beskriver processen: 

 

Figur 1. Tidsaxel med de olika aktiviteterna en planprocess 

Inom ramen för detaljplanearbetet definieras också standardkrav, vilket är av betydelse för hur 

gator och vägar skall vara utformade. Se separata rubriker för vägstandard och förslag till 

finansiering av eventuell upprustning. 

I samband med att kommunen tar över huvudmannaskapet för de allmänna ytorna, inklusive 

gator och vägar, upphävs den tidigare gemensamhetsanläggningen och samfälligheten 

upplöses. Detta är formellt en parallell process och kräver en dialog med vägföreningar och 

fastighetsägare. Därefter sker omförrättning av befintlig gemensamhetsanläggning om delar av 

det ursprungliga vägområdet skall fortleva med enskilt huvudmannaskap.  



2.2 Prioritering av övertagandeområden 

Grundtanken med övertagandet är att huvudmannaskapet ska följa ett och samma mönster i hela 

kommunen. Därför behövs en gränsdragning göras för vilka områden som ska omfattas av 

övertagningen.  Ansvarsfördelningen är ett resultat av samverkan mellan SKL, REV och 

Trafikverket. 

 Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät 

i tätort. 

 Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag för det 

övergripande statliga vägnätet. Ju mer stadslik miljö, desto starkare argument för ett 

kommunalt huvudmannaskap.  

 Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som främst är till nytta för 

enskilda.  

 

Att ta över en stor mängd enskilda tätortsvägar är ett omfattande åtagande, inte bara ur 

driftsynpunkt. Att ta fram nya detaljplaner samt driva och bekosta processen i övrigt ställer 

stora krav på kommunorganisationen. Ale kommun arbetar för att utveckla huvudorterna 

Älvängen och Nödinge som i anslutning till de nya pendeltågsstationerna. Dessa orter kommer 

att bli allt mer stadslika, med en växande befolkning, varför det är särskilt motiverat att i dessa 

områden införa kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar så snart som möjligt. 

Handlingsplanen för övertagande följer sålunda kommunens planering i övrigt och prioriterar 

de vägområdena i Nödinge och Älvängen. Inom dessa tätorter föreslås endast de enskilda 

vägarna tas över, som ligger inom planlagda områden i direkt anslutning till tätortsbebyggelsen. 

Detta skapar en tydlighet och en pedagogisk avgränsning mot de vägområden som fortsatt 

kommer att ha enskilt huvudmannaskap. Därefter prioriteras orterna efter vägföreningarnas 

storlek i andelstal. Det är först när övertagandet i Älvängen och Nödinge har kommit igång 

ordentligt som det är meningsfullt att lägga upp en tidplan för de övriga tätorterna. 

Vägföreningarnas geografiska ansvarsområden ser olika ut i de olika tätorterna och därför måste 

övertagandeområdena anpassas till respektive ort. På nästa sida redovisas föreslagna 

övertagandeområden i Älvängen och Nödinge. 

  



I Älvängen finns det tre områden med enskilt huvudmannaskap. Områdena illustreras i figuren 

nedan. 

 

Figur 2. Förslag på övertagandeområde i Älvängen. 

Genom att samla all allmän platsmark i en detaljplan kan huvudmannaskapet i alla tre delarna 

tas över med en detaljplan. På så sätt skapas en så kallad skelettplan med endast allmän 

platsmark. Älvängens vägförening ansvarar inte för några vägar utanför de tre områdena så 

därför finns det möjlighet att avveckla vägföreningen efter ett övertagande.  

  



I Nödinge ser förutsättningarna ut på ett annat sätt. Där finns ett större område med enskilt 

huvudmannaskap i södra Nödinge samt några enstaka detaljplaner utspridda kring Vimmersjön.  

 

Figur 3. Förslag på övertagandeområde i Nödinge. De planlagda områdena kring Vimmersjön ansluter inte till det övriga 

tätortsområdet och föreslås därför inte omfattas i övertagandet. 

I enlighet med ovan nämnt förslag på avgränsning av övertagandeområde föreslås att endast det 

södra området i Nödinge tas över och att de detaljplanelagda områdena kring Vimmersjön får 

vara kvar i med enskilt huvudmannaskap. Utöver de planlagda områdena ansvarar även 

Nödinge vägförening för flertalet vägar utanför detaljplan. Detta medför att föreningen antingen 

kommer att leva kvar med de resterande ansvarsområdena eller förrättas om till flera nya 

föreningar. Inom backaområdet finns även ett antal vägar som ligger inom kvartersmark. Dessa 

vägar är idag förrättade in i Nödinge vägförening. Eftersom dessa vägar inte ligger på allmän 

platsmark så kommer de inte vara föremål för ett kommunalt övertagande. Vägarna inom 

kvartersmark kan antingen vara kvar i vägföreningen eller förrättas in i nya mindre föreningar.  

2.3 Detaljerade kartor över övertagandeområdena i Älvängen och Nödinge 

Nedan visas mer detaljerade kartor över övertagandeområdena i Älvängen och Nödinge. De 

svarta linjerna visar detaljplanegränser. De gröna fälten är naturmark som ligger inom allmän 

platsmark och blåa linjer är vägar som ligger inom allmän platsmark, alla med enskilt 

huvudmannaskap. Röd linje visar gränsen för övertagandeområdet.  



 

Figur 4. Övertagandeområde i sydvästra Älvängen 

 

Figur 5. Övertagandeområde i Älvängen, Knaptorp/Utby 



 

Figur 6.  Övertagandeområde i Älvängen, Skönningared. 

 

 

 

Figur 7. Övertagandeområde i södra Nödinge. 



3. Förtätningsmöjligheter 

Sektor samhällsbyggnad har undersökt förutsättningarna för att även beakta möjligheter till 

förtätning i samband med att nya detaljplaner tas fram. En sådan hantering riskerar emellertid 

att försvåra och fördröja övertagandet av vägarna eftersom det innebär att planarbetet blir mer 

omfattande. Det skulle troligen leda till fler sakägare och en ökad risk för överklaganden. 

Planenheten föreslår i stället att arbetet med förtätningar och ändrat huvudmannaskap hanteras 

parallellt, men inte i samma detaljplaner. 

Betänker man också det långsiktiga målet med kommunalt övertagande av vägar i kommunens 

samtliga tätorter, så handlar det totalt om i storleksordningen 150 detaljplaner. Tidshorisonten 

hade blivit oöverblickbar om man konsekvent skulle arbeta med såväl övertagande som 

förtätning inom ramen för samma plan. 

Med ovanstående argument föreslås som tidigare nämnts en modell där endast själva 

vägskelettet, tillsammans med anslutande allmän platsmark och grönytor, definieras som en 

separat plan i respektive område.  

4. Vägstandard och lägsta övertagandestandard 

Beroende på förutsättningarna kan en väg behöva byggas om i syfte att dimensionera för ökande 

trafik och tyngre transporter. Renhållningens och räddningstjänstens krav på framkomlighet 

måste kunna mötas. Regnvatten och smältvatten måste kunna avledas och vägkroppen kan 

därför kräva bättre dränering för att undvika översvämningar och tjälskador. Det är viktigt att 

de vägar, som kommunen är huvudman för, håller en tillräckligt god standard. 

4.2 Kommunal vägstandard – ett ideal att sträva mot 

Begreppet kommunal vägstandard är inte statiskt, utan snarare en beskrivning av hur en väg 

borde vara beskaffad – en idealväg. Det är emellertid svårt att alltid ligga i exakt fas med rätt 

underhåll på alla platser. Samtidigt som vägstandarden sjunker över tid genom slitage och andra 

omständigheter, skärps också regelkraven. En väg som inte nödvändigtvis blir kvalitetsmässigt 

sämre, måste ändå förhålla sig till strängare bestämmelser.  

Det kan röra sig om nya regler för dagvatten, vilka ställer större krav på avrinning, diken och 

brunnar. Ett annat exempel kan strängare tillämpning av arbetsmiljölagstiftning, som innebär 

att yrkesfordon inte längre får backa hur långt som helst, varför nya vändplatser måste byggas. 

En väg som uppfyllde lagens krav igår, gör det kanske inte imorgon. 

De baskrav definierar vägstandard beskrivs nedan i korthet. 

Trafiksäkerhet:  

 Vändplats och mötesmöjligheter 

 Sikt och lutning 

 Skyltning, vägmärken, belysning 

 Säkerhetsanordningar (räcken, grindar, farthinder m m) 

 Gång- och cykelbana 



Kapacitet och dimensioner: 

 Överbyggnad, förstärkningslager, bärlager 

 Beläggning/ytskikt 

 Bärighet 

 Avvattning 

 Dike, bredd och utformning 

4.3 Huvudmannaskapets betydelse för vägstandarden 

Ofta har enskilda vägar en lägre standard än motsvarande kommunala vägar. Det är inte 

förvånande, eftersom en lokalt anpassad standard är en av poängerna med enskild 

vägförvaltning. Fastighetsägarna, de närmaste brukarna, bestämmer i samråd vad som är rätt 

nivå för just deras område och det finns sällan incitament att anlägga en väg med högre standard 

än vad som upplevs som nödvändigt. En kommun är däremot skyldig att upprätthålla en 

likvärdig standard i likvärdiga områden, vilket lämnar mindre utrymme för lokal variation.  

Beroende på topografi, bebyggelseutveckling m.m. kan man tillåta vissa eftergifter även vid 

kommunalt huvudmannaskap. Kriterierna för trafiksäkerhet, bärighet och avvattning måste 

emellertid alltid mötas. Detta eftersom väghållaren har ett juridiskt ansvar för t ex 

översvämningar, skador och andra konsekvenser som beror på bristande standard och underhåll. 

En enskild väghållare har samma juridiska ansvar, men behöver inte förhålla sig till 

vägstandarden i jämförbara områden på samma sätt som en kommun och de specifika riskerna 

är kanske mer överblickbara i ett lokalt förvaltat område.  

Av ovanstående skäl kan inte kommunen utan vidare ta över ett enskilt vägnät utan att 

baskraven är uppfyllda. Brukarnas krav på vägstandard tenderar att öka när kommunen är 

väghållare, jämfört när motsvarande gator förvaltas enskilt. 

4.4 Godkänd övertagandestandard 

Det finns även ekonomiska aspekter att ta hänsyn till vid ett kommunalt övertagande. Ett enskilt 

vägnät, som inte underhållits ordentligt, kan stå inför ett omedelbart investeringsbehov. Frågan 

uppstår då om det är rimligt att kommunens alla skattebetalare skall stå för de kostnader, som 

lokala fastighetsägare kanske har skjutit framför sig under många år för att istället prioritera en 

låg årsavgift. 

Samtidigt kan man knappast ställa krav på att enskilda vägar skall vara i nyskick vid ett 

kommunalt övertagande. Alla kommunens befintliga vägar är ju inte i toppskick, utan kan vara 

behäftade med eftersläpande underhåll. Det kan därför mycket väl finnas exempel på enskilda 

vägar som har en högre standard än kommunala motsvarigheter. 

4.5 Besiktning av vägar 

Eftersom man inte kan dra några generella slutsatser kring vägarnas standard måste en 

bedömning göras i varje enskilt fall. Inom ramen för handlingsplanen har de enskilda vägarna 

i tätorterna Älvängen och Nödinge därför besiktigats med utgångspunkt från de ovan nämnda 

standardkraven. 



En bedömning av kostnaden för identifierat upprustningsbehov har gjorts i samband med 

besiktning, se kapitel 6.   

Följande färgkodning har använts i samband med besiktning:  

Grönt: vägen är fullgod och kan tas över av kommunen utan några åtgärder eller med enstaka 

punktåtgärder. Upprustningskostnad för en ”grön” väg är under 50 kr per kvadratmeter.  

Gult: åtgärder krävs för att godtagbar kommunal standard skall uppnås. En ”gul” väg är en väg 

där till exempel flertalet mindre punktåtgärder behöver utföras alternativt att vägen behöver ett 

nytt slitlager. Upprustningskostnad för en ”gul” väg är mellan 50-150 kr per kvadratmeter. 

Rött: vägen uppfyller inte de grundläggande standardkraven, större åtgärder gällande 

upprustning krävs innan kommunalt övertagande. Upprustningskostnad för en ”röd” väg är över 

150 kr per kvadratmeter. 

 

Figur 8. Besiktigade vägar i södra Älvängen 



 

 

 

Figur 9. Besiktigade vägar i Älvängen, Knaptorp/Utby och Skönningared 

 

Figur 10. Besiktigade vägar i Nödinge 



5. Kostnader och finansiering 

En avgörande förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande är att nödvändiga 

åtgärder kan finansieras. Kostnaderna för övertagandet kan delas in i engångskostnader och 

löpande kostnader. Exempel på engångskostnader är upprustnings- och detaljplanekostnader, 

medans löpande kostnader är exempelvis drift- och underhållskostnader. I detta kapitel 

redovisas de ökade driftskostnaderna och upprustningskostnaderna för Älvängen och Nödinge 

med alternativ på hur upprustningskostnaderna kan finansieras.  

5.2 Ökade driftskostnader vid kommunalt övertagande 

Med förändrat huvudmannaskap kommer de nuvarande samfälligheterna inte längre att bekosta 

drift och underhåll av de berörda gemensamhetsanläggningarna. Då Ale kommun äger 

fastigheter inom de nuvarande enskilda planområdena upphör därmed också de kommunala 

fastigheternas avgifter och utdebitering till vägsamfälligheterna. Detta är den enda kommunala 

kostnaden som minskar i samband med övertagande, Ale kommun kommer ju samtidigt att få 

ansvaret för drift och underhåll av motsvarande vägar och grönytor.  

Sveriges Kommuner och Landsting har under lång tid föreslagit en generell 

vägförvaltningsavgift som tas ut av alla fastighetsägare, i utbyte mot generellt lägre 

kommunalskatt, men något lagförslag har aldrig blivit följden. Det finns sålunda inget 

instrument för en kommun att bli kompenserad för ökade kostnader för drift och underhåll av 

gator och vägar, utan finansieringen sker uteslutande via skattsedeln. 

Den ökade driftskostnaden för vägar har beräknats enligt kommunens nyckeltal om 90 kr per 

meter väg och år. Grönytorna är mer komplicerade att bedöma, sektor samhällsbyggnad har 

delat upp dessa i kategorierna skog, ängsmark/parkmark samt övriga anläggningar (t ex 

fotbollsplaner). Idag pågår ett arbete med att revidera inventeringen för kommunens 

driftområden. Arbetet kommer att leda till att nyckeltal för drift och underhåll av grönytor 

kommer att tas fram. Dessa kan ligga till grund för noggrannare beräkningar av driftbudget för 

övertagandeområdena. För att kunna uppskatta kostnaden har kommunens nyckeltal för drift 

och underhåll av vägar räknats upp med 15 % för att täcka kostnaderna för drift och underhåll 

av grönytor och friliggande gång och cykelvägar. Därför är alla drift och underhållskostnader 

baserade på 103,50 kr/m/år.  

Driftskostnader Älvängen 

Den sammanlagda ökade årskostnaden för drift och underhåll av gator och grönytor inom 

övertagandeområdet i Älvängen beräknas enligt dagens nyckeltal till 952 tkr. Samtidigt minskar 

kommunens andelar när de förrättas ur föreningarna vilket motsvarar en minskad kostnad på 

95 tkr. per år. Detta resulterar i ökade nettokostnader för Ale kommun på 857 tkr per år. 

Föremål för övertagande: 

Väg  ca 9 200 m 

Gång och cykelvägar ca 2 700 m 

Skogsmark  ca 20 ha 

Ängsmark/parkmark ca 3 ha 

 



Driftskostnader Nödinge 

För vägar och grönytor i Nödinge beräknas årskostnaden enligt dagens nyckeltal till 569 tkr. 

Nuvarande vägsamfällighetsavgifter som kommunen betalar uppgår till 20 tkr, vilket leder till 

uppskattade ökade nettokostnader på 549 tkr. per år för Ale kommun. Föremål för övertagande: 

Väg  ca 5 200 m  

Gång och cykelvägar ca 2 000 m 

Skogsmark  ca 2 ha 

Ängsmark/parkmark ca 4 ha 

Övriga tätorter 

Kommunens övriga tätorter har inte kostnadsberäknats i detalj, då kommunalt övertagande 

kommer att dröja i dessa områden. I kapitel 6 redovisas en uppskattad drift- och 

upprustningskostnad för övriga tätorter i kommunen.  

5.3 Aktuellt upprustningsbehov 

I samband med besiktningen av de enskilda vägarna gjordes en uppskattning av kostnader för 

upprustning m.fl. åtgärder. Även om en väg är bedömd som ”gul” och därmed acceptabel ur 

övertagandesynpunkt, kan det ändå finnas justeringar som måste göras på kort eller medellång 

sikt. 

Mindre behov kan vara justering av kantsten, försegling av skarvar och sprickor eller andra 

beläggningsåtgärder. Bland större åtgärder kan nämnas hel eller delvis urgrävning av 

vägkroppen, bättre dagvattenhantering eller tillskapande av vändplats och gång- och cykelbana. 

Vägens standard är också av betydelse för den rörliga kostnaden. Ju bättre skick, desto lägre 

kostnader för drift och underhåll.  

Upprustningskostnader Älvängen  

Större och mindre upprustningsåtgärder i övertagandeområdet Älvängen uppskattas till 

sammanlagt ca 3,78 mkr. 

Upprustningskostnader Nödinge 

Större och mindre upprustningsåtgärder i övertagandeområdet Nödinge uppskattas till 

sammanlagt ca 633 tkr. 

 

5.4 Metoder för finansiering av upprustning 

Det finns flera möjliga finansieringsalternativ beträffande upprustning av enskilda vägar i 

samband med kommunalt övertagande. Val av metod beror bland annat på i vems regi 

upprustningen sker samt när i processen insatserna äger rum – före eller efter övertagandet. 

Nedan följer alternativ av finansieringsmetoder.  

Möjliga finansieringskällor – upprustning i samfällighetens regi 

 Samfällighetens kassa och eventuellt fonderade medel 

 Extra utdebitering och/eller förhöjd årsavgift från medlemsfastigheterna 

 Eventuellt kommunalt upprustningsbidrag 



Möjliga finansieringskällor – upprustning i kommunens regi 

 Kommunens drift- eller investeringsbudget (beroende på insatsens omfattning) 

 Gatukostnadsavgift som tas ut av fastighetsägarna 

Gatukostnadsavgift 

Sedan 1982 har en kommun enligt PBL rätt att ta ut gatukostnadsavgift för mer omfattande 

upprustning eller ombyggnad av gator och vägar, upp till full kostnadstäckning. En 

gatukostnadsutredning skall göras, där det bland annat anges hur kostnaderna skall fördelas på 

de berörda fastigheterna. Fördelningen kan ske antingen områdesvis eller per gatudel. 

Gatukostnadsavgift kan inte tas ut för mindre åtgärder, såsom endast ny beläggning.  

Tillämpningen varierar starkt över landet. Majoriteten av Sveriges kommuner tar inte ut 

gatukostnadsavgift, men samtidigt är det är just kommuner med stort omvandlingstryck, oftast 

kring storstäderna, som har störst intresse av att ta ut gatukostnader. Då det också finns en 

stigande efterfrågan på tomter och fastigheter i dessa expansiva områden skapas även ett 

betalningsutrymme genom ökande fastighetspriser.  

Ale kommun har ingen tradition av att ta ut gatukostnadsavgift, utom i enstaka fall. Emellertid 

har då frågan om likabehandling väckts av berörda parter.  

Vad som i praktiken är uttag av gatukostnader i Ale kommun förekommer när vägar anläggs, t 

ex vid nyexploatering av bostadsområden eller försäljning av tomter. Kostnaden för att 

anlägga/upprusta vägar ingår då som en del av försäljningspriset. Det kan också nämnas att 

även vägsamfälligheter har rätt att ta ut ersättning av befintliga eller tillkommande fastigheter 

för upprustning eller anslutning av vägar.  

För ett kommunalt övertagande av vägföreningsvägar i Ale kommun är uttag av 

gatukostnadsavgifter svårt att tillämpa. Eftersom gatukostnadsavgifter är begränsade till om- 

och nybyggnation kan endast gatukostnader finansiera större upprustningsåtgärder. Av de 

besiktigade vägarna i Älvängen och Nödinge är endast en liten del av vägarna aktuella för större 

upprustningsåtgärder. De vägar som kan vara föremål för uttag av gatukostnader är de vägar 

markerade röda i figur 8, 9 och 10. Detta medför att om gatukostnader ska användas måste de 

ske i kombination med upprustning finansierad av kommun eller vägföreningen. Ett argument 

för att använda gatukostnader är att kommunen skulle få större inflytande i 

övertagandeprocessen då upprustning med gatukostnad kan drivas helt av kommunen. Då hela 

upprustningsarbetet inte kan finansieras genom gatukostnader faller detta argument om inte 

kommunen själva finansierar övrig upprustning.  

5.5 Tre finansieringsmetoder 

Oavsett vilken finansieringsmetod som väljs är det nödvändigt att ta hänsyn till 

likabehandlingsprincipen och vara konsekvent. Kommunen kan inte i ett fall stå för hela 

upprustningen och i ett annat fall tvinga föreningarna att finansiera upprustningen. Nedan följer 

tre kommenterade alternativ för finansiering av upprustningskostnader. 

A: Vägsamfälligheten bekostar upprustning till godtagbar standard innan kommunens 

övertagande 



 Kommunen har ingen formell skyldighet att ta över enskilda vägar och har möjlighet att 

ställa krav på godtagbar standard. Om grundläggande standardkrav inte är uppfyllda 

krävs att vägsamfälligheten har en nära dialog med Ale kommun i samband med 

åtgärderna, så att upprustningsinsatserna säkert uppnår baskraven. Samfälligheten kan 

också välja en ännu högre standard, om man så önskar.  

 De fastigheter som har störst nytta av standardhöjningen blir de som betalar för 

upprustningen. Man kan välja mellan att använda befintlig kassa eller höja/fondera 

utdebiteringen från medlemsfastigheterna. Eventuella kommunala medlemsfastigheter 

medfinansierar insatserna i förhållande till andelstal i vägsamfälligheten. 

 Detta alternativ ger samfälligheterna bäst kontroll över processen, då de själva driver 

arbetet. Samtidigt blir upprustningen beroende av att väghållaren visar engagemang.  

B: Kommunen betalar upprustning till godtagbar standard efter övertagande 

 Kommunen avgör vilken standardnivå som skall gälla samt när upprustningsinsatser 

skall ske, de måste inte utföras omedelbart. 

 Alla skattebetalare får vara med att bekosta en standardhöjning, även de som inte drar 

nytta av insatserna. 

 Detta alternativ representerar en enkel modell som följer praxis i Ale kommun. 

C: Kostnadsfördelning genom ett kommunalt upprustningsbidrag 

 Ale kommun justerar befintligt investeringsbidrag för att ge samfälligheterna incitament 

att höja vägstandarden innan övertagande. Samma kommentarer som i alternativ A.  

 Detta alternativ kräver ett engagemang från samfälligheterna. Kommunen bestämmer 

emellertid nivån på bidraget och kan få större inflytande på processen än i alternativ A. 

  



Kostnadsfördelning mellan parterna 

De nuvarande vägsamfälligheterna slipper efter övertagandet alla kostnader för drift och 

underhåll för det aktuella vägnätet. Ale kommun får samtidigt ökade driftskostnader på ca 1,5 

mkr. per år för områdena Nödinge och Älvängen. Det kan därför vara rimligt att en 

kostnadsfördelning sker mellan kommun och vägsamfällighet i samband med nödvändiga 

upprustningsåtgärder. 

Tabell över kostnadsfördelning vid kommunalt upprustningsbidrag 

Kommunalt 

upprustningsbidrag Inget Förslag Förslag Förslag Förslag Förslag 

  0% 50% 60% 70% 80% 90% 

Upprustning Älvängen        

Älvängens vägförening betalar 3 780 168 1 890 084 1 512 067 1 134 050 756 034 378 017 

Per fastighet (680 medlemmar) 5 559 2 780 2 224 1 668 1 112 556 

Ale kommun betalar 0 1 890 084 2 268 101 2 646 118 3 024 134 3 402 151 

         

Upprustning Nödinge        

Nödinge vägförening betalar 633 190 316 595 253 276 189 957 126 638 63 319 

Per fastighet (248 medlemmar) 2 553 1 277 1 021 766 511 255 

Ale kommun betalar 0 316 595 379 914 443 233 506 552 569 871 

 

De uppskattade kostnaderna för upprustning och standardhöjning är förhållandevis låga, det är 

inte ovanligt att kommunalt vägövertagande i svenska storstadsområden påverkar enskilda 

fastigheter med sexsiffriga belopp, vilket inte sällan vållar häftiga diskussioner. Med tanke på 

den förhållandevis höga vägstandarden är det inte meningsfullt att i samband med övertagande 

genomföra gatukostnadsutredningar, vilket också skulle kräva en ny kommunal praxis. Om Ale 

kommun skulle välja att subventionera upprustning med 50 %, motsvaras åtgärdernas 

nettokostnad av ett eller två års samfällighetsavgifter per medlemsfastighet. Sannolikt har 

fastighetsägarna beredskap att hantera detta, det är även möjligt att samfälligheterna redan har 

fonderade kassamedel, som kan tas i anspråk för ändamålet, i synnerhet som framtida drift och 

underhåll tas över av kommunen. Hur kostnadsfördelning och betalningsströmmar skall ske i 

praktiken behöver bli föremål för särskild analys i samarbete med vägsamfälligheter och 

fastighetsägare i ett fördjupat skede. 

  



6. Sammanlagt resursbehov för övertagandet 

Kostnader av engångskaraktär     

Två detaljplaner av skelettmodell      500 000 kr  

Vägupprustning Älvängen  3 780 000 kr  

Vägupprustning Nödinge     633 000 kr  

Lantmäteriförrättningar     300 000 kr        

 

Delsumma   5 213 000 kr 

Observera att upprustningskostnader tas upp som bruttobelopp, då inget beslut om eventuell 

kostnadsfördelning har fattats ännu.   

Drift och underhållskostnader     

Driftskostnader Älvängen         952 200 kr 

Driftskostnader Nödinge        569 250 kr 

  

Delsumma      1 521 450 kr 

Vid ett övertagande förrättas en del kommunala andelar ur vägföreningarna. Detta medför en 

minskad kostnad för kommunen på ca 95 tkr. för andelar i Älvängen och 20 tkr. för andelar i 

Nödinge. 

Övriga tillkommande kostnader 

Som nämnts i 6.3 har inte kommunens övriga tätorter kostnadsberäknats på grund av den långa 

tidshorisonten, men Älvängen och Nödinge tjänar som inledande exempel beträffande 

kostnader för kommunalt övertagande av enskilda vägar. Tjänstemannatid och eventuella 

konsulter, vid sidan av detaljplanearbetet, har inte beräknats för övertagandeprocessen. 

Ale kommun lämnar idag ett begränsat stöd till enskild väghållning och nämnden har i samband 

med uppdraget beträffande övertagande av tätortsvägar även efterfrågat en utredning av 

bidragsmöjligheter till väghållare utanför detaljplanerade områden. Eventuella nya kommunala 

bidragsinstrument som tillkommer inom ramen för handlingsplanen kommer dock att påverka 

den totala kostnaden för övertagandet, varför sektorn för samhällsbyggnad föreslår att 

utredningen av bidragsmöjligheter utanför detaljplan hanteras i en parallell process. Tätort och 

landsbygd har också olika förutsättningar. En inledande översikt av bidragsmöjligheter 

redovisas emellertid i kapitel 8.   

Uppskattad totalkostnad för hela övertagandeprocessen 

I denna handlingsplan har endast resursbehov för Älvängen och Nödinge utretts. Eftersom 

övriga områden inte har studerats i detalj kan inte unika värden tas fram för respektive ort. Den 

underökning som gjordes för denna handlingsplan visar att upprustningskostnaderna för 

Älvängen och Nödinge varierar väldigt. Det finns därför anledning att anta att det speglar övriga 

vägföreningsvägar inom kommunen. Den generella uppfattningen som avdelningen för drift 

och underhåll har är att vägstandarden i Älvängen visar ett okej medelvärde för standarden i 

övriga orter. Det finns områden som i södra Nödinge där standarden är bättre men det finns 

också områden där underhållsskulden är större. Nedan redovisas en tabell med ungefärliga 



mängder väg i respektive tätort som är under ett potentiellt övertagande. Upprustnings-

kostnaden, 400 kr per löpmeter, är beräknad utefter kostnad per löpmeter väg för 5,5 meter bred 

väg med underlag av genomsnittliga upprustningskostnaden för Älvängens övertagande-

områden.   

Uppskattad upprustningskostnad 

Tätort Ungefärlig väglängd (m) Upprustningskostnad (kr) 

Älvängen   9 200   3 780 000 

Nödinge   5 200      633 000 

Surte- Bohus 17 100   6 840 000 

Nol - Alafors 16 500   6 600 000 

Skepplanda   8 200   3 280 000 

Alvhem   2 300      920 000 

   

Totalt 58 500 22 053 000 

 

Uppskattad driftskostnad 

Tätort Ungefärlig väglängd (m) Driftskostnad (kr/år) 

Älvängen   9 200    952 200 

Nödinge   5 500    569 250 

Surte- Bohus 17 100 1 769 850 

Nol - Alafors 16 500 1 707 750 

Skepplanda   8 200    848 700 

Alvhem   2 300    238 050 

     

Totalt 58 500 6 085 800 

 

Driftskostnaderna är uträknade från sektorns framtagna nyckeltal med 103,5 kr/m/år. Avdrag 

för minskade andelar i vägföreningarna är inte medräknade eftersom exakta summor för 

respektive tätort är svår att uppskatta. Avgränsningen av övertagandeområdet har stor påverkan 

på om anläggningarna förrättas ut eller inte. Ett exempel är Sörmossens återvinningscentral i 

Bohus. Möjlighet finns att utöka befintligt detaljplaneområde för att på så sätt förrätta ut 

Sörmossen från vägföreningen. Detta medför 100 minskade andelstal vilket motsvarar ca 

120 tkr. per år. Däremot ökar drift och underhållskostnaderna då en tungt trafikerad väg tillfaller 

kommunen.  

  



Nedan presenteras en sammanställning av engångskostnaderna och de ökade löpande 

kostnaderna. Engångskostnaderna uppgår till drygt 25 mkr. Varav 22 mkr. kan fördelas mellan 

kommunen och vägföreningarna.  

Uppskattad totalkostnad 

Engångskostnader (kr) 

Detaljplanekostnad                                 2 000 000     

Förrättningskostnad                                 1 200 000     

Upprustningskostnad                               22 053 000     

     

Totalt                                25 253 000     

     

Löpande kostnader (kr/år)   

Driftskostnad väg                                 6 085 800     

 

7. Vägföreningarnas intresse för övertagande 

Enkäter har under hösten 2014 skickats ut till tätorternas vägföreningar med ett antal 

frågeställningar om ekonomi, kommunalt övertagande, utformning av eventuellt kommunalt 

stöd etc. Nedan redovisas en summering av de svar som har kommit i samband med 

enkätundersökningen.  

Vägförening Totalt antal medlemmar/andelar,  

även utanför detaljplan 

Bohus Surte vägförening  2200    

Nödinge vägförening  705  

Garnvindans vägförening (Skepplanda) 490  

Alvhems vägförening   55  

Nol-Alafors vägförening   950  

Älvängens vägförening  680 

De som har svarat är funktionärer i respektive samfällighet, vilka får anses vara väl insatta i 

förhållandena. Emellertid är engagemanget och kunskapsnivån ofta lågt bland den stora 

numerären medlemmar, i ett mer framskridet skede bör därför särskilda 

kommunikationsinsatser riktas mot alla berörda för att säkerställa ett ömsesidigt utbyte av 

korrekt information. Tills vidare får emellertid vägfunktionärernas svar anses vara vägledande.  

Bland enkätsvaren återkommer kända problemställningar som otydligt ansvar mellan enskild 

och kommunal väghållning samt den upplevda ”orättvisan” att all väghållning inte täcks av 

skattemedel. God lokalkännedom och närhet till beslut nämns som de största fördelarna med 

den nuvarande ordningen. Vägföreningarnas årsavgift varierar mellan 800 kr – 1500 kr per 

andel.  

Flertalet vägföreningar är positiva till ett kommunalt övertagande, men varnar för eventuell 

uppsplittring av nuvarande förvaltningsområden, vilket skulle kunna resultera i isolerade öar av 

fortsatt enskilt huvudmannaskap. Små gemenskapsanläggningar antas ha sämre ekonomiska 



förutsättningar och det finns farhågor om att det inte skall gå att rekrytera funktionärer i dessa 

mindre miljöer. De flesta enkätsvaren anger därför att ett kommunalt övertagande av samtliga 

vägar är det bästa alternativet. Om processen medför geografisk uppsplittring tenderar man 

istället att vara negativ. Skulle övertagandet medföra kostnader, t ex för standardhöjning, 

påverkas också inställningen negativt. 

Nödinge vägförening föredrar ett begränsat övertagande i form av hela Backaområdet, 

Klockarevägen, Nederstevägen, Stomvägen och Kullens väg. Älvängens vägförening anger 

Göteborgsvägen som mest lämpat för kommunalt övertagande. Skötsel av grönområden är 

något som Garnvindans vägförening samt Bohus Surte vägsamfällighet tar upp, dessa bör enligt 

respondenterna beaktas samtidigt som frågeställningar kring väghållningen. Samtliga 

vägföreningar anser att trafiksäkerhet och vägstandard befinner sig på skalan god eller mycket 

god i nuvarande enskild regi. Samtidigt ser man positivt på ett eventuellt kommunalt 

investeringsbidrag till upprustning, alternativt att kommunen bekostar eventuell 

standardhöjning i samband med övertagande. Endast Älvängens vägförening anger 

investeringsbidrag som oviktigt.  

Bidrag till förrättningar anges som viktigt, i samband med ett kommunalt övertagande förutsätts 

Ale kommun bekosta alla lantmäterikostnader som uppstår i processen. 

8. Bidrag till enskilda vägar utanför detaljplan 

Det finns inga riktlinjer för kommunalt stöd till enskild väghållning. Flera kommuner lämnar 

inga bidrag alls, andra har mycket generösa stödformer. Mönstret är inte enhetligt och det finns 

ont om aktuell statistik. Av tradition ger Ale kommun följande stöd till enskilda väghållare:  

Kommunalt investeringsbidrag 

Ett kommunalt investeringsbidrag kan tas i anspråk vid upprustning av befintligt vägnät. Detta 

bidrag betalas ut med högst 10 % av kalkylerad kostnad.  

Fri kommunal belysning  

Av hävd bekostar också Ale kommun belysningen i enskilda vägområden, något man 

egentligen inte behöver göra. En del kommuner lämnar istället bidrag till belysning, som 

enskilda huvudmän kan ansöka om. Det ekonomiska värdet av fri belysning i Ale kommun 

motsvarar i snitt 510 kr per belysningspunkt och år (2014), vilket skulle kunna betraktas som 

ett kommunalt bidrag till enskild väghållning. Inom övertagandområdet i Älvängen finns ca 

350 belysningspunkter vilket betyder att kommunen betalar ca 180 tkr. årligen för belysning på 

föreningens vägar. I Nödinge ligger ca 280 belysningspunkter inom Nödinge vägförenings 

område vilket kommunen betalar ca 140 tkr. årligen för. Totalt betalar Ale kommun ca 

1,25 mkr. i årlig driftskostnad för vägbelysning inom detaljplanelagt område med enskilt 

huvudmannaskap.  

Subventionerad administration 

Det har varit möjligt för vägsamfälligheter att låta Ale kommun ombesörja vissa administrativa 

rutiner såsom postutskick och ekonomitjänster. Den avgift som kommunen tar ut för detta har 



upplevts som mycket förmånlig jämfört med motsvarande aktörer på marknaden, men det är 

svårt att närmare beräkna värdet av denna service.  

Statliga bidrag 

Enskilda väghållare kan också ansöka om statliga bidrag för drift, underhåll och i vissa fall 

investering. Trafikverket har tydliga kriterier för stöd. Totalt finns 50 olika enskilda väghållare 

i Ale kommun som uppfyller kriterierna för bidrag. 2013 fick föreningarna dela på 2,1 mkr. i 

statligt stöd. 

8.2 Kommunala bidragsinstrument – mål och syfte 

Vid utformning av stöd till enskild väghållning är det viktigt att slå fast vad bidragsinstrumenten 

syftar till. Det kan finnas regler och policydokument för trafikverksamheten, vilka anger 

beslutade mål, dessa bör man förhålla sig till även beträffande bidragsinstrument.  

Många kommuner lämnar ett kontant driftsbidrag i proportion till väglängd, ibland som 

komplement till Trafikverkets statliga stöd, där det redan finns kriterier att luta sig mot. Andra 

kommuner väljer att ge stöd till de väghållare som inte kan få bidrag från Trafikverket.  

Ett generellt bidrag per löpmeter ger ingen riktad effekt, utan fungerar som en subvention i 

största allmänhet. Då ett rent driftsbidrag inte är någon kommunal skyldighet, finns det risk för 

att denna form av stöd kan minskas eller dras in helt i händelse av en framtida budgetöversyn. 

Ett stöd på lägre nivå kan vara mer uthålligt, men då riskerar ju samtidigt ändamålet att gå 

förlorat. 

Exempel på riktade mål för kommunalt stöd till enskild väghållning kan vara: 

 Ökad trafiksäkerhet 

 Mer ändamålsenlig vägförvaltning  

 Kompetenshöjning 

 Allmänintresse 

För att stödja dessa syften kan bland annat följande stödformer utformas: 

Upprustningsbidrag 

Ale kommun erbjuder redan idag ett bidrag till investering (se 10.1) men detta kan utvecklas 

och även marknadsföras bättre. Syftet med bidraget är att uppmuntra väghållare att bibehålla 

eller höja standarden på vägarna, ju mer man satsar själv, desto mer bidrar kommunen i form 

av medfinansiering. Det är rimligt med en övre beloppsgräns för denna typ av bidrag. 

Bidrag till omförrättning 

En del samfälligheter är gamla och förhållandena kan ha ändrats sedan den ursprungliga 

förrättningen gjordes. Fastigheter kanske har tillkommit, trafiken har ökat/minskat kraftigt och 

förvaltningsområdet kan därmed ha fått förändrade förutsättningar. Lantmäteritjänster är 

ganska kostsamma och utgör därmed ett hinder för att uppdatera gamla förhållanden. Det har i 

flera omgångar funnits EU-bidrag att söka för omförrättningar på landsbygden, ett kommunalt 

bidrag skulle ha samma syfte. Målet är att skapa så ändamålsenliga förvaltningsområden som 

möjligt, vilket ligger i allas intresse. 



Utbildningsbidrag 

Enskild väghållning kräver att det finns styrelsemedlemmar och funktionärer som tar ansvar för 

vägförvaltningen. Lantmäteriet erbjuder kom-igång-kurser för styrelser och Riksförbundet 

Enskilda Vägar (REV) anordnar kurser av olika slag. Kommunen skulle kunna införa ett riktat 

bidrag, som syftar till uppmuntra och underlätta kompetenshöjning bland enskilda väghållare. 

Detta blir särskilt aktuellt om det planerade övertagandet resulterar i nybildade, mindre 

samfälligheter. 

Riktat driftsbidrag 

Vissa enskilda vägsträckor kan ha ett särskilt stort allmänintresse genom att de trafikeras av 

kollektivtrafik, leder fram till rekreationsområden eller liknande. Kommunen skulle kunna 

subventionera vägar av särskilt stort allmänintresse, Trafikverket erbjuder ett liknande stöd. 

Kriterier och utformning 

Kommunala bidrag hanteras inom årlig driftsbudget, då kostnaderna inte kan periodiseras. 

Resursramen blir därför begränsad och det är angeläget att rikta resurserna mot de mål, som är 

mest angelägna. Sannolikt behöver prioriteringar göras. 

Enkel information och smidig hantering av stöd och bidrag är viktigt. Som exempel kan anges 

information på kommunens hemsida, där man också kan ladda ner ansökningsblanketter.  

Eventuella kriterier för upprustning eller drift bör med fördel följa Trafikverkets 

motsvarigheter, för att inte skapa parallella bedömningssystem. 

 

Dialog med väghållare 

Vid sidan av kommunens mål bör även de enskilda väghållarna ges tillfälle att ha synpunkter 

på eventuella nya bidragsinstrument. Detta kan ske via enkät (se exempel i bilaga 2) eller i 

samband med de mötestillfällen, som Ale kommun årligen genomför. En grundlig analys av 

mål och ekonomi bör emellertid helst göras innan något kommunalt stöd förespeglas. 

Tjänstemannastöd beträffande trafiksäkerhet är ett exempel på service inom ramen för ordinarie 

verksamhet, som eventuellt skulle kunna formaliseras som en resurs för enskilda väghållare.  

  



9. Slutsats med konsekvensbeskrivning och tidplan 

Det ekonomiska resursbehovet för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark kan 

delas upp i två delar, engångskostnader och ökade löpande kostnader. Engångskostnaderna 

består utav upprustningskostnad för vägar, administrativa kostnader, detaljplanekostnader och 

förrättningskostnader. De ökade löpande kostnaderna är drift och underhållskostnader för de 

utökade underhållsområdet som övertagandet medför.  

För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt utan att ta över en stor underhållsskuld så krävs 

det att vissa vägar genomgår en upprustning. Som underlag till handlingsplanen har de enskilda 

vägarna inom tätorterna Älvängen och Nödinge besiktigats. Besiktningen har legat till grund 

för beräkningen av upprustningskostnaden som övertagandet medför. Upprustningskostnaden 

för Älvängen uppskattas till ca 3,8 mkr. och för Nödinge ca 650 tkr. Upprustningskostnaden 

motsvarar vägföreningarnas underhållsskuld. Därför finns argument för att underhållsskulden 

helt eller delvis skulle kunna finansieras av vägföreningarna. Genom finansieringsförslag i 

handlingsplanen presenteras möjligheten att fördela upprustningskostnaderna mellan 

kommunen och vägföreningarna.  

Utöver upprustningskostnaderna tillkommer administrativa kostnader för detaljplanearbete och 

omförrättning av vägföreningarna. De administrativa kostnaderna för att skapa en detaljplan 

med allmän platsmark över en tätort uppskattas till 250 tkr. Förrättningskostnaden för 

omförrättning av en vägförening uppskattas till 150 tkr. Eftersom Ale kommun driver den 

administrativa processen för övertagandet av enskild allmän platsmark är det skäligt att 

kommunen finansierar de administrativa kostnaderna som uppstår. Att kommunen i egen regi 

driver en övertagandeprocess som delfinansieras av den enskilda väghållaren kan anses 

oskäligt.  

Utöver ovan nämnda engångskostnader tillkommer även ökade löpande kostnader för drift och 

underhåll eftersom kommunen får ett utökat driftområde. De ökade löpande kostnaderna är en 

kostnad som kommer att finansieras av skattekronan. Sammanlagd drift och underhållskostnad 

för de enskilda vägarna är beräknad till 6,1 mkr. per år. Vid ett övertagande av enskild allmän 

platsmark kommer kommunala anläggningar som idag är belastade med andelstal i 

vägföreningarna att förrättas ut. Detta medför en minskad löpande kostnad för kommunen. I 

Älvängen motsvarar detta 95 tkr. per år och i Nödinge 20 tkr. per år.  

Om övertagandeprocessen genomförs med en gemensam detaljplan för varje tätort beräknas 

övertagagandeprocessen till 2 år per detaljplan. Under denna tid uppskattas kostnaden för 

detaljplanearbetet vara lika fördelat mellan de två åren. Förrättningsarbetet planeras att utföras 

under det andra året av tätortens övertagande. Därför beräknas förrättningskostnaderna ligga på 

år två av övertagandet av tätorten. Nedan presenteras en övertagandeprocess med hänsyn till 

tidigare nämnda prioriteringar. Sista raden redovisar de årliga administrativa kostnaderna 

övertagandet medför. 

 

 



Övertagandeprocess med årlig administrativ kostnad. 

 

Under första året av övertagandeprocessen besiktigas alla vägarna och planerade 

upprustningsåtgärder beräknas och planeras. Upprustningen av vägar utförs därför år två i 

övertagandeprocessen. Därför uppskattas alla kostnader för upprustningen ligga på år två. 

Kostnaden för upprustning kan fördelas mellan kommunen och vägföreningarna, se kapitel 5.4. 

I tabellen nedan presenteras den årliga upprustningskostnaden under övertagandeprocessen.  

Årlig upprustningskostnad under övertagandeprocessen. 

 

Vid ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark ökar de årliga drift och 

underhållskostnaderna. Eftersom drift och underhållskostnader är löpande kostnader ökar 

kostnaderna allt eftersom fler områden tas över. Kostnaden kommer därför också fortlöpa efter 

övertagandeprocessen är avslutad. Kostnaderna i tabellen nedan är beräknade efter kommunens 

nyckeltal för drift och underhåll av vägar. Eftersom underhåll av grönytor och friliggande gång 

och cykelvägar inte är medräknade i nyckeltalet har drift och underhållskostnaden räknats upp 

med 15 %. I samband med övertagandet så kommer kommunala andelstal i vägföreningarna att 

förrättas ut. Detta medför en minskad kostnad för kommunen. Nedan redovisade kostnader för 

drift och underhåll utgår från befintliga planlagda områden. Avdrag för minskade kommunala 

andelstal är inte inräknade.  

  

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Älvängen 125 000 275 000

Nödinge 125 000 275 000

Bohus 125 000 275 000

Surte 125 000 275 000

Nol 125 000 275 000

Alafors 125 000 275 000

Skepplanda 125 000 275 000

Alvhem 125 000 275 000

Administrativ kostnad 125 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 275 000 0

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Älvängen 3 780 000

Nödinge 633 000

Bohus 3 420 000

Surte 3 420 000

Nol 3 300 000

Alafors 3 300 000

Skepplanda 3 280 000

Alvhem 920 000

Upprustningskostnad 0 3 780 000 633 000 3 420 000 3 420 000 3 300 000 3 300 000 3 280 000 920 000 0



Ökade drift och underhållskostnader under övertagandeprocessen. 

 

Alla ovan presenterade kostnader kan delas upp i två kategorier beroende på om kostnaden 

enbart ska finansieras av kommunen eller inte. I tabellen nedan redovisas de totala årliga 

kostnaderna. Tabellen visar också vilka kostnader som kan fördelas mellan kommun och 

vägföreningarna. Observera att administrativa kostnader för sektor samhällsbyggnads arbete 

för att driva övertagandeprocessen utöver planprocessen inte är medräknade. 

Sammanställning av kostnader för övertagandeprocessen. 

 

 

Den totala engångskostnaden för övertagandeprocessen är uppskattad till ca 25 mkr. Varav 

22 mkr. kan fördelas mellan kommunen och vägföreningarna. Tabell över kostnadsfördelning 

vid kommunalt upprustningsbidrag i kapitel 5.4 redovisar en sammanställning över de 

ekonomiska konsekvenserna vid olika kostnadsfördelningar mellan kommunen och 

vägföreningarna. Drift och underhållskostnaderna beräknas till 29 mkr. under den 10 år långa 

övertagandeprocessen. Därefter uppskattas drift och underhållskostnaden uppgå till 6,1 mkr. 

per år beräknat på dagens nyckeltal. 

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Älvängen 952 200

Nödinge 569 250

Bohus 884 925

Surte 884 925

Nol 853 875

Alafors 853 875

Skepplanda 848 700

Alvhem 238 050

Årlig kostnad 0 0 952 200 1 521 450 2 406 375 3 291 300 4 145 175 4 999 050 5 847 750 6 085 800

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Administrativa kostnader 125 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 275 000 0

Drift och underhåll 0 0 952 200 1 521 450 2 406 375 3 291 300 4 145 175 4 999 050 5 847 750 6 085 800

Totalt 125 000 400 000 1 352 200 1 921 450 2 806 375 3 691 300 4 545 175 5 399 050 6 122 750 6 085 800

Av kommunen finansierade kostnader

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Upprustningskostnader 0 3 780 000 633 000 3 420 000 3 420 000 3 300 000 3 300 000 3 280 000 920 000 0

Kostnader som kan delas mellan kommun och vägföreningarna



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 46 Dnr KS.2022.110

Reviderad förbundsordning för GR

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Göteborgsregionens

kommunalförbunds reviderade förbundsordning enligt GR

förbundsfullmäktiges beslut § 100, 2021-06-15.

Sammanfattning

Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsfullmäktige föreslår att

förbundsordningen revideras. Större förändringar som föreslås är att antalet

ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige i princip halveras. Därutöver

föreslås att sammansättningen i förbundsstyrelsen justeras samt att lag

(1992:339) om proportionellt valsätt inte ska tillämpas för förbundsstyrelsen,

nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper. I övrigt föreslås

redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktiges beslut § 100,

2021-06-15

Förslag till reviderad förbundsordning för GR

Tjänsteskrivelse från GR

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Göteborgsregionens kommunalförbund
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.110
Datum: 2022-03-08
Kommunsekreterare Afram Shiba

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

Kommunstyrelsen

Reviderad förbundsordning för GR

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Göteborgsregionens

kommunalförbunds reviderade förbundsordning enligt förbundsfullmäktige beslut § 100,

2021-06-15.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsfullmäktige föreslår att

förbundsordningen revideras. Större förändringar som föreslås är att antalet ledamöter och

ersättare i förbundsfullmäktige i princip halveras. Därutöver föreslås att sammansättningen i

förbundsstyrelsen justeras samt att lag (1992:339) om proportionellt valsätt inte ska tillämpas

för förbundsstyrelsen, nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper. I övrigt

föreslås redaktionella ändringar.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktiges beslut § 100, 2021-06-15

Förslag till reviderad förbundsordning för GR

Tjänsteskrivelse från GR

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Göteborgsregionens kommunalförbund

Ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsfullmäktige föreslår att

förbundsordningen revideras. Större förändringar som föreslås är att antalet ledamöter och

ersättare i förbundsfullmäktige i princip halveras. Därutöver föreslås att sammansättningen i

förbundsstyrelsen justeras samt att lag (1992:339) om proportionellt valsätt inte ska tillämpas

för förbundsstyrelsen, nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper.

Enligt nu gällande förbundsordning ska varje kommun utse en ledamot och en ersättare till

förbundsfullmäktige samt ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt 10 000

invånare som respektive kommun har. Det nu reviderade förslaget går ut på att höja tröskeln

till 20 000 invånare vilket i praktiken innebär att Ale kommun utser 2 ledamöter och 2

ersättare med hänsyn till dagens invånarantal. Detsamma gäller för övriga kommuner med

undantag för Göteborgs kommun som på samma sätt som tidigare utser hälften av

förbundsfullmäktiges ledamöter ökat med en ledamot.

Sammansättningen i förbundsstyrelsen ökas från 22 ledamöter till 24 ledamöter och från

minst 11 ersättare till minst 13 ersättare. Varje kommunstyrelseordförande i respektive

kommun ska beredas en ledamotplats i förbundsstyrelsen, därutöver ska ytterligare invalda

från kommunstyrelsen som motsvaras av oppositionsråd eller liknande beredas ersättarplats i

förbundsstyrelsen. Antalet ersättare ska justeras så att detta tillförsäkras och samt att platserna

därutöver ska fördelas med den jämkade uddatalsmetoden.

I övrigt föreslås lag (1992:339) om proportionellt valsätt inte tillämpas för förbundsstyrelsen,

nämnder, utskott, revisionsgruppen och beredningsgrupper i enlighet med 9 kap. 8 § andra

stycket kommunallagen. Det som tidigare benämndes som styrgrupper ändrar namn till

beredningsgrupper och deras uppdrag att bereda ärenden till styrelsen inom sitt respektive

arbetsområde förtydligas. Därutöver görs språkliga justeringar.
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Ekonomisk bedömning

GR har genom mejl uppgett att föreslagna förändringar kan hanteras inom befintlig

budgetram. Området har i övrigt beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare

underlag.

Invånarperspektiv

Sammansättningen i förbundsfullmäktige halveras men den representativa fördelningen

inbördes mellan medlemskommunerna i förbundsfullmäktige förblir huvudsakligen

detsamma.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Enligt 9 kap. 1 § kommunallagen bildas ett kommunalförbund genom att kommunfullmäktige

antar en förbundsordning. För att de föreslagna ändringarna ska kunna träda i kraft måste

samtliga medlemkommuners kommunfullmäktige godkänna de föreslagna ändringarna.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till GR för vidare hantering.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att Ale kommun fortsatt kommer att vara representerat i lika stor

utsträckning som tidigare och att kommunens representanter fortsatt kommer kunna tillvarata

kommunens intresse i de frågor som aktualiseras inom ramen för GR:s verksamhet. Förslaget

är därför att den föreslagna revideringen antas av kommunfullmäktige.



Justeras: 1 (1) 

Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-06-15 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

Protokollsutdrag 

§ 100. Reviderad förbundsordning för GR

Diarienummer: 2021-00096 

Beslut 

Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga godkänns och den 

reviderade förbundsordningen sänds ut för fastställande av 

förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid 

sammanträdet 2021-05-28 godkände förbundsstyrelsen föreliggande förslag. 

Förslaget är en följd av att fullmäktige vid dagens sammanträde godkänt 

förslag till reviderad politisk organisation för GR.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

Vid protokollet: 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Justeras: 

Pernilla Övermark 

Ordförande 

Camilla Widman 

Justerare 

Kristian Vramsten 

Justerare 
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Förbundsordning 
 
 
 
 
 

1§ Benämning och säte 
 

Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad. 
 
 

2§ Medlemskommuner 
 

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 

Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund 

med förbundsfullmäktige. 
 

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma 

intressebevakning i Göteborgsregionen. 
 

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och LandstingRegioner. 

Förbundet ärhar, tillsammans liksom med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals 

kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också 

kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens 

samorganisation (VästKom). 

 

 

3§ Ändamål och verksamhet 
 

Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs 

regionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att 

stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att 

skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt 

hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
 

Förbundet har till uppgift att: 
 

•   Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 

förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 

•   Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 

kompetensförsörjning. 
 

•   Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remiss 

yttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar 

avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 

•   Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 

•   Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
 

•   Verka för regionala verksamheters finansiering. 
 

•   Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 

kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklings 

projekt tillsammans med medlemskommunerna. 
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Förbundet har två funktioner: 
 

1. Förbundet är myndighetsutövande inom: 
 

•   Utbildning 

– Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen 

samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan 

medlemskommunerna emellan. 

– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 

och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 

samverkansavtal. 

– Bedriva internationellt inriktad förskoleklass, grund och gymnasieskoleverksamhet 

samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

gällande skollag och förordning. 
 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 
 

•   Arbetsmarknad 
 

•   Miljö och samhällsbyggnad 
 

•   Social välfärd inklusive hälso och sjukvård på delregional nivå 
 

•   Utbildning 
 

•   Näringsliv 
 

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 
 
 
 

4§ Organisation och befogenheter 
 

§ 4.1 Förbundsfullmäktige 
 

Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige. 
 

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver 

utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en 

ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 00020 000 invånare, dock ska antalet ledamöter 

utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner 

tillsammans ökat med en. 
 

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val 

av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda 

förbundsfullmäktige. 

 

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd 
 

I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse 
 

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 
 

• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner fastställd 

inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas 

på ett rationellt och ekonomiskt sätt. 
 

• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning. 
 

• Ta upp lån och teckna borgen för lån. 
 

• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och 

förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor. 
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Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska 

vara minst 2224, jämte minst 131 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet 

för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas 

styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun 

(oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka 

hälften 

11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta 

utanför Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner. 
 

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. 

Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som 

arbetsutskottet kan besluta i omnämns. 
 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till 

gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och 

med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 

överlämnats till förbundet av medlemskommunerna. 

 

Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och 

revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §). 

 

§ 4.3 StyrgrupperStyrelsens beredningsgrupper 
 

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper 

beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupphar även i uppgift 
att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde. 
 
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 

 
§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer  

Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild 

angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en 

ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 
 

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 

ändamål enligt § 3. 
 

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3. 
 

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i an 

dra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. 
 

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens 

verksamhet. 

 

§ 4.5 Förbundssekretariat 
 

Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör 

som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning. 

 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning
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§ 4.6 Tillkännagivanden 
 

Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 

sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i 

förbundets ekonomi och verksamhet 
 

Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och 

verksamhet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 

i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i över 

läggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6 § och 4 kap. 28 § KL. Beslutet om närvaro vid 

sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är 

ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6 § samt 5 kap. 39 och 

40 §§ KL. 
 
 
 

6§ Finansiering 
 

§ 6.1 Lån och borgen 
 

Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av 

förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy. 

 

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader 
 

Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget för 

delas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet 

vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas. 
 

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt 

§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det 

skapar mervärde för medlemskommunerna. 

 

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för 

beräkning av medlemmarnas andelar. 

 

§ 6.4 Budgetprocess 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver. 
 

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samti 

digt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om 

årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna. 

 

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 

Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet. 
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7§ Revision 
 

§ 7.1 Revisorer 
 

De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet. 

Revisorer utses för en period om fyra år. 

 

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser 

Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka an 

svarsfrihet. Beslutet ska motiveras. 
 
 
 

8§ Tvister 
 

Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra 

sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i över 

läggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 

överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla 

skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av 

skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings Regioners styrelse. 
 

 

9§ Utträde 
 

En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden 

ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år. 
 

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny 

förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation 

vid uppsägningstidens utgång 

 
 

10§ Likvidation 
 

Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt 

att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet 

samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen 

förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen 

verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator. 
 

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna 

om kallelse på okända borgenärer. 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens 

en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 
 
 
 
 
 

www.goteborgsregionen.se 

http://www.goteborgsregionen.se/
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Förbundsfullmäktige– ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096 

Datum: åååå-mm-dd

Reviderad förbundsordning för 
GR 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad 

organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag 

till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade 

förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en 

följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 

förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.  

Utöver några redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar 

gjorts i förbundsordningen:  

• Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i

förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången

av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en

ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet

ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses

av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en.

• Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns

Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte minst 13

ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet

för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den

jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska

beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från

varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats

som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas

vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör

cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad.

• § 4.3 Styrelsens beredningsgrupper

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt

sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som

beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

• Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas

vid val till styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp och

beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).
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Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

  

 



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 21 Dnr S.N.2021.13

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 4 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 4 2021, 2021-10-01 till 2021-12-31, har ett nytt beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.

Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har tre verkställts, inget har
avslutats utan verkställighet och åtta beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport med rapporteringstillfälle 2022-01-25 för mer information.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4 2021,
2022-01-28

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2022-01-25

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.13
Datum: 2022-01-28
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 lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4
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 4 2021, 2021-10-01 till 2021-12-31, har ett nytt beslut rapporterats in som ej
verkställda inom tre månader.

Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har tre verkställts, inget har avslutats utan
verkställighet och åtta beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2022-01-25 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 4 2021, 2022-01-28

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2022-01-25
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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

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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Sektor socialtjänst

Diarienummer:S.N.2021.13
Datum: 2022-01-28
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 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, kvartal 4 2021

Rapporteringstillfälle: 2022-01-25
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 tre månader, redovisning för kvartal 4 2021 (från och
med 2021-10-01 till och med 2021-12-31).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 3, ska besluten vara tagna
inom perioden 2021-07-01 till och med 2021-09-30.

Antal nya ej verkställda
beslut

1 Varav antal som gäller
insatser till:

Kontaktperson 1

Kvinnor: 0

Män: 1

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1366978 2021-08-27 Kontaktperson Funktionsstöd 2022-01-25 Den enskilde har
själv lämnat förslag på
uppdragstagare,
verksamheten inväntar svar
och underlag ifrån utvald
uppdragstagare för vidare
hantering.
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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

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som verkställts

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställt Kommentar

1357625 2021-03-09 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-12-01 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.

2022-01-25 Beslutet
har verkställts 2021-
12-01 på
Fyrklövergatan.

1348112 2021-10-08 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-11-01 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.
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2021-07-29 Den
enskilde erbjuds
verkställande genom
köpt plats i annan
kommun, men
tackar nej.

2021-10-25 Den
enskilde erbjuds
boendeplats 2021-
09-24 och tackar ja.
Planering pågår för
inflytt.

2022-01-25 Beslutet
verkställt 2021-11-
01 på
Fyrklövergatan.

1364295 2021-06-30 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-10-27 2021-10-14 Den
enskilde har varit
och är ännu
frihetsberövad. Den
enskilde har fått
erbjudande om
boende. Inflyttning
är planerad och
fastställd.

2022-01-25 Beslutet
är verkställt 2021-
10-27 på Surtehöjd.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som fortfarande ej är verkställda

Beslut nr. Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

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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2022-01-25 Verksamheten har en
eventullt lämplig kontaktperson.
Vidare kontakt med uppdragstagare
kommer att tas under vecka 3 2022.

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.

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.

2022-01-25 Verksamheten har haft
uppföljningssamtal med god man där
den enskilde blivit erbjuden boende
2021-12-17. Den enskilde väljer att
tacka nej, den enskilde har specifika
krav på verkställighet i form av
bostadsort i kommunen.

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.

2022-01-25 Verksamheten har lämnat
ett erbjudande men den enskilde
tackar nej 2021-07-17.
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Socialsekreterare söker den enskilde
för ett formellt beslut om ev avslut av
beslutet.

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
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.

2022-01-25 Den enskilde har tackat
nej tidigare under året. 2021-05-07
erbjuden köpt plats i annan kommun,
tackar nej. Enskild har särskilda och
specifika krav på boende och
bostadsort i kommunen.
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Verksamheten har 2021-12-22 sökt
god man för konversation men utan
framgång.

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.

2022-01-25 Den enskilde har blivit
erbjuden köpt plats 2021-12-22, finns
inbokat motiveringsmöte under
januari, den enskilde har specifikt
krav på boende inom kommunen.

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.
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2022-01-25 Verksamheten har lämnat
ett erbjudande om kontaktperson
2021-10-26. Verksamheten har sökt
den enskilde för bekräftelse men har
ännu inte nått hela vägen fram.

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.

2022-01-25 Verksamheten har en
lämplig erbjuda, möte är inbokat
2021-01-18 som p g a rådande
pandemi blir inställt. Nytt möte
kommer att bokas in under de närmsta
veckorna.

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.

2021-10-25 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare.
Socialsekreterare är informerad om
att anhöriga ställer sig tveksamma till
insatsen.
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2022-01-25 Verksamheten har
eftersökt lämplig stödfamilj men har
ännu inte funnit någon lämplig
uppdragstagare.



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 20 Dnr S.N.2021.12

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 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 4, 2021-10-01 till och med 2021-12-31, har två nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har fyra verkställts
och ett har avslutats utan verkställighet. Fyra beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport med rapporteringstillfälle 2022-01-25 för mer information.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 4 2021, 2022-01-28

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2022-01-25

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevision
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Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

(2001:453), SoL, kvartal 4 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 4, 2021-10-01 till och med 2021-12-31, har två nya beslut rapporterats in som
ej verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har fyra verkställts och ett har
avslutats utan verkställighet. Fyra beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2022-01-25 för mer information.

Mattias Leufkens Annika Johansson

Administrativ chef Systemförvaltare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453),

SoL, kvartal 4 2021, 2022-01-28

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2022-01-25
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Beslutet skickas till:

För kännedom:

Kommunfullmäktige
Kommunrevision

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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Socialnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, kvartal 4 2021
Rapporteringstillfälle: 2022-01-25
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 tre månader, redovisning för kvartal 4 2021 (från och
med 2021-10-01 till och med 2021-12-31).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 4, ska besluten vara tagna
under perioden 2021-07-01 till och med 2021-09-30.

Antal ej verkställda beslut
äldreomsorg

2 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 2
Män: 0

Antal ej verkställda beslut
funktionshinder (SoL)

0 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 0

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

1366245 2021-08-17 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-01-25 Verksamheten
lämnar ett erbjudande om
särskilt boende 2021-11-05.
Den enskilde tackar nej.

1367363 2021-09-06 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-01-25 Verksamheten
har lämnat erbjudande 2021-
12-20. Den enskilde tackar
ja med planerad inflytt
februari 2022.
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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

1327118 2019-10-24 Kontaktfamilj Individ och
familjeomsorgen

2021-11-01 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
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funnit lämplig
uppdragstagare.

2022-01-25
Förfrågan om
kontaktfamilj är
återtagen på grund
av att den enskilde
har förändrade
behov. Insatsen
kontaktperson är
beviljad och
verkställd.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som verkställts

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställighet Kommentar

1353414 2021-01-13 Bostad med
särskild service

Funktionsstöd
(SoL)

2021-11-01 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.

2022-01-25 Beslutet
verkställt 2021-11-
01 på Änggatan.

1362830 2021-06-09 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-01-15 2021-10-11 Den
enskilde har
erbjudits boende,
men tackar nej. Har
önskemål om
specifikt boende där
även hustrun bor.

2022-01-25 Beslutet
verkställt 2022-01-
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15 på Björkliden.

1361400 2021-05-18 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-01-24 2021-10-11 Den
enskilde har fått
erbjudande om
boende, men
anhöriga tackar nej.
Önskar boende i
norra delen av Ale
kommun.

2022-01-25 Beslutet
verkställt 2022-01-
24 på
Klockareängen.

1359175 2021-04-01 Särskilt boende Äldreomsorg 2021-12-04 2021-10-11 Den
enskilde har fått
erbjudande 2021-05-
26, men tackar nej då
hen önskar avvakta
till efter sommaren.

2022-01-25 Beslutet
är verkställt 2021-
12-04 på Björkliden.

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.

2022-01-25 Den enskilde har
specifika krav på boende med
finsktalande personal. Den
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enskilde står på kö till
finsktalande boende i annan
kommun.

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.

2022-01-25 Verksamheten har
lämnat erbjudande 2021-12-17.
Den enskilde har ännu inte på
grund av rådande pandemi kunnat
bekräfta eller avvisa erbjudandet.

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.

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.
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2021-10-13 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.

2022-01-25 Uppdragstagare finns
föreslagen. Uppstartsmöte
behöver bokas in, ordinarie
socialsekreterare är sjukskriven.

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.

2022-01-25 IFO verkställer beslut
om köpt stödboende, där personen
har avvikit ifrån, nytt beslut är
fattat om att köpa plats. Vilket
inte har kunnat erbjudas eftersom
personen har avvikit från
stödboendet.
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