
KALLELSE
Kultur-och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Tid Kl. 13:00-17:00

Plats Växthuset, Carlmarks väg 4, Älvängen

Ledamöter

Ersättare

Sonny Landerberg (MP), ordförande
Björn Norberg (S), 1:e vice ordförande
Kajsa Nilsson (M), 2:e vice ordförande
Lena Orstadius (S)
Hiba Sahtaogullari (S)
Jan Murray (M)
Gay Johansson (M)
Pernilla Slitebo (FiA)
Marita Henriksson (SD)

Eje Engstrand (S)
Muhamad Bitar (S)
Adam Jones (V)
Johan Zenténius (M)
Lars-Erik Carlbom (FiA)
David Rydén (KD)
Helena Andersson (C)
Inga-Lena Lindenau (L)
Pernilla Johansson (SD)

Övriga Åsa Turesson, interimchef kultur och fritid
Gabriella Toftered, nämndsekreterare
Jeanette Liveland Colombo, verksamhetsutvecklare
Martin Andersson, utvecklingsledare
Mikael Falk, controller
Klas Arvidsson, enhetschef fritid
Jenny Fälth Ling, tf enhetschef bibliotek
Ulf Berglund, enhetschef kultur
Daniela Ölmunger, avdelningschef strategi och
uppföljning
Hussain Al-Zubaidi, kommuncontroller
Sandra Döbeln, ansvarig fritidsbanken
Emma Kronberg, föreningsutvecklare

Förhinder att närvara anmäls till: gabriella.toftered@ale.se

Sonny Landerberg, Ordförande

Obs! Kom ihåg att inför mötet spara handlingarna i läsplattans offline-läge.



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Ärenden Föredragande Tid

A Upprop

B Justering

1 KFN.2022.1 - Fastställande av Kultur- och
fritidsnämndens föredragningslista

2 KFN.2022.43 - Information om den nya
styrmodellen för Ale kommun

Daniela Ölmunger, avdelningschef
strategi och uppföljning

Hussain Al-Zubaidi,
kommuncontroller

30 min

3 KFN.2022.7 - Ekonomisk
månadsuppföljning februari

Mikael Falk, controller

4 KFN.2022.46 - Vakant plats
funktionshinderrådet

5 KFN.2021.94 - Aleförslaget -
Skate/aktivitetsyta Skepplanda

Klas Arvidsson, enhetschef fritid

Martin Andersson, utvecklingsledare

6 KFN.2021.96 - Aleförslaget - Multiplaner i
alla orter

Klas Arvidsson, enhetschef fritid

Martin Andersson, utvecklingsledare

7 KFN.2021.98 - Aleförslaget - Utomhus
paddelbana i Skepplanda

Klas Arvidsson, enhetschef fritid

Martin Andersson, utvecklingsledare

8 KFN.2021.99 - Aleförslaget - Utegym i alla
orter

Klas Arvidsson, enhetschef fritid

Martin Andersson, utvecklingsledare

9 KFN.2022.36 - Ungdomsdemokrati och
ungdomsinflytande

Åsa Turesson, interimchef



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Ärenden Föredragande Tid

10 KFN.2022.43 - Information om FritidsbankenEmma Kronberg,
föreningsutvecklare

Sandra Döbeln, ansvarig
fritidsbanken

11 KFN.2022.37 - Redogörelse av ekonomiska
förhållanden av Folkets hus

Ulf Berglund, enhetschef kultur

12 KFN.2019.59 - Motion från Robert Jansson
(SD), Marita Henriksson (SD) och Pernilla
Johansson (SD) om att avsluta bidragsavtal
med Ale Folketshusförening

Ulf Berglund, enhetschef kultur

13 KFN.2021.93 - Information om införandet av
en chattfunktion till appen "Ung i Ale"

Klas Arvidsson, enhetschef fritid

14 KFN.2022.38 - Uppföljningsrapport
internkontroll 2021 helår

Jeanette Liveland Colombo,
verksamhetsutvecklare

15 KFN.2022.34 - Initiativärende från Sonny
Landerberg (MP) om att utreda möjligheten
till att anlägga en konstgräsplan

16 KFN.2022.2 - Verksamhetsinformation Åsa Turesson, interimchef

17 KFN.2022.43 - Föreningsrådets information 30 min

18 KFN.2022.4 - Redovisning av
delegeringsbeslut 2022

19 KFN.2022.3 - Kultur- och fritidsnämndens
delgivningar 2022

20 KFN.2022.9 - Information och övriga frågor



Kultur- och fritidsnämndens prognos för februari är av ett enklare slag för att säkerställa att ekonomin

i stora drag följer fastställda budgetramar. Det finns i dagsläget inget som tyder på att kultur- och

fritidsnämnden inte kommer ha en budget i balans vid årets slut. Tendensen är snarare att ett visst

överskott är att förvänta på grund av vakanta tjänster inom organisationen.

Sektorn väljer dock i denna första prognos att vara något försiktig i sin bedömning då det finns osäkra

faktorer som behöver analyseras ytterligare. En eventuell merkostnad för sektorns

organisationsförändring där verksamhetschefsledet införs från 1/5 behöver uppskattas. Införandet av

det nya ekonomisystemet har medfört en försening av faktureringen för uthyrda lokaler vilket medför

en svårare bedömning av intäkternas storlek i relation till budget.

Kulturskolans nya system för elevadministration samt betalning har underlättat för vårdnadshavare

då betalning kan ske via kort eller swish istället för faktura. Olyckligtvis medförde detta att intäkter

som avsåg vårens kurser betalades in i december 2021 vilket upptäcktes för sent och renderade i ett

något för bra resultat i bokslutet samt lägre intäkter för innevarande år.

Sammanfattningsvis så är förutsättningarna för 2022 bättre än på länge och det bör resultera i en

ordnad ekonomi när sektorn sammanfattar årets händelser.



Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta
formulär. Läs mer på ale.se/personuppgifter.

Aleförslaget

Ärendenummer 210809-ALEFORSLAG-PW30

Inskickat 2021-08-09 15:14

Mitt förslag

Rubrik Skate/aktivitetsyta skepplanda

Ämnesområde Fritid

Ange den ort och/eller plats
som förslaget gäller

Skepplanda

Förslag Skate/aktivitetsyta vid gamla tennisplanen i skepplanda.

Min anknytning till Ale Boende

Namn Christian Bilger

E-post bilger.christian@gmail.com

Telefonnummer 0736500095

GDPR

Sida 1 av 1  



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2021.94
Datum: 2022-03-01
Handläggare Martin Andersson

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

Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslaget - Skate/aktivitetsyta Skepplanda

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget avseende byggnation av en
skate/aktivitetsyta vid gamla tennisplanen i Skepplanda.

Sammanfattning

Ale kommun har tagit emot ett Aleförslag från en privatperson. Förslagsställaren föreslår att

kommunen ska anlägga en skate/aktivitetsyta på den plats där den gamla tennisbanan låg i

Skepplanda.

Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande

skate/aktivitetspark, är god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den

föreslagna platsen är föremål för en eventuell byggnation av en ny låg- och mellanstadieskola,

där friytans utbredning inte ännu är utredd av sektor service.

Kultur- och fritid arbetar kontinuerligt med att utveckla och se på framtida möjligheter till

mötesplatser för kommunens barn och unga och tar därför med sig förslaget i det fortsatta

utvecklingsarbetet.

Åsa Turesson Martin Andersson

Interimchef Utvecklingsledare

Beslutsunderlag

Aleförslag Skate/aktivitetsyta, Skepplanda

Tjänsteutlåtande, 2022-03-01



2(2)

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:

Kommunstyrelsen

Förslagsställaren

Ärendet

Ekonomisk bedömning

För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den ekonomiska ramen för nämnden

inte medger investeringsutrymme eller driftsanslag för en skate/aktivitetsyta.

Invånarperspektiv

En utveckling av nya aktivitetsytor med olika inriktningar ser sektorn är positivt för invånarna

i kommunen. Utvecklingen skulle medge att fler ges förutsättningar för att röra på sig och

bidrar på så sätt till utveckling av folkhälsan.

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.

Beslutets genomförande

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande

skate/aktivitetsyta i Skepplanda, är god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då

den ekonomiska ramen för sektorn inte medger investeringsutrymme eller driftsanslag samt

att den föreslagna platsen inte går att använda då den är en föreslagen plats för en skola.



Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta formulär. Läs
mer på ale.se/personuppgifter.

Aleförslaget

Ärendenummer 210902-ALEFORSLAG-UK98

Inskickat 2021-09-02 09:27

Mitt förslag

Rubrik Multiplaner i alla orter

Ämnesområde Fritid

Ange den ort
och/eller plats
som förslaget
gäller

Alla stora orter i Ale kommun, så som Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Skepplanda

Förslag

Mitt förslag är att vi borde sätta ut fler multiarenor. Jag vet att det finns en men relativt bra storlek i
Skepplanda. Jag vet också att den verkligen används flitigt och att alla barn och ungdomar älskar att
umgås där. Så mitt förslag är då alltså att det borde finnas minst en Multiarena i alla de lite större
orterna i Ale kommun!

Min anknytning
till Ale

En 18 åring tjej som bor i Ale kommun och har gått i skolan i Ale kommun hela mitt liv tills jag började
gymnasiet i Göteborg.

Namn Vanessa Rinne Hval

E-post Vanessahval22@gmail.com

Telefonnummer 0723063609

GDPR

Sida 1 av 1  



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2021.96
Datum: 2022-03-01
Enhetschef Klas Arvidsson

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

Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslaget - Multiplaner i alla orter

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget att de borde finnas minst en
Multiarena i alla de större orterna i Ale kommun

Sammanfattning

Ale Kommun har tagit emot ett Aleförslag från en privatperson. Förslagsställaren föreslår att

kommunen sätter ut fler multiarenor i kommunen. Så förslaget är att de borde finnas minst en

Multiarena i de lite större orterna i Ale.

Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande multiarenor,

är god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då kommunens befintliga

multiplaner/ näridrottsplatser i Skepplanda, Älvängen, Nol samt Surte, men även framtida

anläggningar, bör utvecklas i samråd med de lokala föreningslivet. Kultur- och fritid lägger

just nu fokus på att tillsammans med föreningslivet, underhålla och utveckla de befintliga

multiplanerna som finns.

Kultur- och fritid arbetar kontinuerligt med att utveckla och se framtida möjligheter till

mötesplatser för kommunens barn och unga och tar därför med sig förslaget i de fortsatta

utvecklingsarbetet.

Åsa Turesson Klas Arvidsson

Tf Sektorchef Enhetschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-01

Aleförslag multiplaner i alla orter



2(2)

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:

Kommunstyrelsen
Förslagsställare

Ärendet

Ekonomisk bedömning

För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den ekonomiska ramen för kultur och

fritidsnämnden inte medger investeringsutrymme eller driftsanslag för multiarenor.

Invånarperspektiv

En utveckling av nya multisportarenor ser sektorn är positivt för invånarna i kommunen.
Utvecklingen skulle medge att fler ges förutsättningar för att röra på sig och bidrar på så sätt
till utveckling av folkhälsan. Våra barn- och unga får ytterligare möjlighet till att
spontanidrotta.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande anläggande

av fler multiplaner i kommunen, är god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då

den ekonomiska ramen för sektorn inte medger investeringsutrymme eller driftsanslag.



Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta
formulär. Läs mer på ale.se/personuppgifter.

Aleförslaget

Ärendenummer 210820-ALEFORSLAG-JX46

Inskickat 2021-08-20 23:11

Mitt förslag

Rubrik Utomhus paddelbana i Skepplanda

Ämnesområde Fritid

Ange den ort och/eller plats
som förslaget gäller

Skepplanda

Förslag För att främja aktivitet och rörelse föreslår jag en utomhuspaddel i Skepplanda.
Gärna en singel och en dubbelbana.

Min anknytning till Ale Bor i Skepplanda

Namn Annika Wedberg

E-post Annikawedberg1@gmail.com

Telefonnummer 0705848039

GDPR

Sida 1 av 1  



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2021.98
Datum: 2022-03-09
Enhetschef Klas Arvidsson

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

Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslaget - Utomhus paddelbana i Skepplanda

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Aleförslag att anlägga en alternativt två
paddelbanor utomhus i Skepplanda.

Sammanfattning

Ale Kommun har tagit emot ett Aleförslag från en privatperson i Ale. Förslagsställaren

föreslår till kommunen att anlägga en alternativ två paddelbanor utomhus i Skepplanda. En

utomhusanläggning med en alternativt två banor för singel samt dubbelspel. En paddelbana

hade enligt förslagsställaren främjat till aktivitet och rörelse.

Sektorns bedömning är att syfte och ändamål i det inskickade förslaget, gällande paddelbana,

är god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den ekonomiska ramen för

tillfället inte medger investeringsutrymme eller driftsanslag för en utomhus paddelanläggning.

Kultur- och fritid arbetar kontinuerligt med att utveckla och hitta framtida möjligheter till

mötesplatser för kommunens barn och unga och tar därför med sig förslaget i de fortsatta

utvecklingsarbetet.

Åsa Turesson Klas Arvidsson

Tf Sektorchef Enhetschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-09 Aleförslag Utomhus paddelbana i Skepplanda



2(2)

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:

Kommunstyrelsen

Förslagsställare

Ärendet

Ekonomisk bedömning

För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den ekonomiska ramen för nämnden

inte medger investeringsutrymme eller driftsanslag för utomhuspaddelbana/or.

Invånarperspektiv

En utveckling av nya aktivitetsytor ser sektorn som positivt för invånarna i kommunen.
Utvecklingen skulle medge att fler ges förutsättningar för att röra på sig och bidrar på så sätt
till utveckling av folkhälsan. Kommunens barn, unga och vuxna får ännu en möjlighet till
spontanidrott.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

Förvaltningens bedömning

Sektorns bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande anläggande av

paddelbana/or i Skepplanda, är god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den

ekonomiska ramen för sektorn inte medger investeringsutrymme eller driftsanslag.



Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta formulär. Läs
mer på ale.se/personuppgifter.

Aleförslaget

Ärendenummer 210902-ALEFORSLAG-NR46

Inskickat 2021-09-02 09:19

Mitt förslag

Rubrik Ute gym

Ämnesområde Fritid

Ange den ort
och/eller plats
som förslaget
gäller

Skepplanda och igentligen i hela komunen.

Förslag

Jag tycker att de ska finnas ett eller flera ute gym i orterna här i Ale. Det finns motionsspår lite
överallt och då skulle de vara passande med något slags utegym. Jag personligen tror de hade
varigt uppskattat eftersom på sommaren är de lite gött att träna ute och för dom som inte har
gymkort eller så kan de va en möjlighet.

Min anknytning
till Ale

Bor i Skepplanda

Namn Ellen Westlund

E-post Ellen.westlund04@gmail.com

Telefonnummer 0760410891

GDPR

Sida 1 av 1  



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2021.99
Datum: 2022-03-09
Enhetschef Klas Arvidsson

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

Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslaget - Utegym i alla orter

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget att de borde anläggas/ byggas så att
de finns minst ett utegym i alla orter i Ale kommun

Sammanfattning

Ale Kommun har tagit emot ett Aleförslag från en privatperson. Förslagsställaren föreslår att

kommunen anlägger fler utegym i kommunen. Ett utegym i Skepplanda men även på fler

ställen i kommunen, för alla. Detta hade enligt förslagsställaren varit uppskattat av

kommuninvånarna och uppmuntrat till att träna och varit ett komplement till våra

motionsspår.

Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande utegym, är

god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den ekonomiska ramen för tillfället

inte medger investeringsutrymme eller driftsanslag för ett utegym just nu.

Våra anläggningar, bör utvecklas i samråd med det lokala föreningslivet. Kultur- och fritid

lägger just nu fokus på att tillsammans med föreningslivet, underhålla och utveckla de

befintliga näridrottsplatsrna som finns. Vi har idag ytegym på följande platser: Furustugan

Alafors, Nol i samverkan med Alebyggen, fd bobollplanen i Nödinge, Dammekärr Nödinge

samt näridrottsplats med ytegym i Surte.

Kultur- och fritid arbetar kontirnuerligt med att utveckla och se framtida möjligheter till

mötesplatser för kommunens barn och unga och tar därför med sig förslaget i de fortsatta

utvecklingsarbetet.

Åsa Turesson Klas Arvidsson

Tf Sektorchef Enhetschef



2(2)

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtand2022-03-09e

Aleförslag utegym i alla orter

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Förslagsställaren

Ärendet

Ekonomisk bedömning

För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den ekonomiska ramen för nämnden

inte medger investeringsutrymme eller driftsanslag för mer utegym.

Invånarperspektiv

En utveckling av nya utegym ser sektorn är positivt för invånarna i kommunen. Utvecklingen
skulle medge att fler ges förutsättningar för att röra på sig och bidrar på så sätt till utveckling
av folkhälsan. Våra barn- och unga får mer möjlighet till att spontanidrotta.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande anläggande

av fler utegym i kommunen, är god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den

ekonomiska ramen för sektorn inte medger investeringsutrymme eller driftsanslag.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5)

Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.36
Datum: 2022-03-23
Sektorchef Åsa Turesson

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

Kultur- och fritidsnämnden

Ungdomsdemokrati

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen framföra begäran om att
kommunstyrelsen övertar ansvaret för ungdomsinflytande i Ale kommun.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Arbetet med ungdomsdemokrati/ungdomsinflytande har varit föremål för diskussion mellan

berörda sektorer: kultur- och fritid, kommunstyrelsen och utbildning. En viktigt fråga för

kultur- och fritid har varit finansieringen av ungdomsdemokratin.

En utvärdering av ungdomsinflytandet har gjorts som visar att det finns mycket i arbetet som

är bra och som behöver tas om hand i vidare arbete.

Eftersom demokratiuppdraget idag ligger på kommunstyrelsen föreslår styrgruppen för
översynen att ansvaret för ungdomsinflytandet framgent placeras där.

Åsa Turesson

Sektorchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23

Utvärdering ungdomsdemokrati

Policy för ungdomsinflytande

Ramverk för ungdomsinflytande
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Sektorchef

Ärendet

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om ny policy för ungdomsinflytande samt
reglemente förungdom srådet. I samband med detta arbetades även ett ramverk för arbete med
ungdomsdemokrati fram. Uppdraget att ta fram ramverk gavs till en sektorsövergripande
styrgrupp. Ramverket arbetades fram och presenterades i förvaltningsledningen i augusti
2019. Förvaltningsledningen ställde sig bakom ramverket.

Sedan augusti 2019 har arbetet i stora delar följt det framtagna ramverket.

Under 2021 gav förvaltningsledningen uppdraget till en sektorsövergripande arbetsgrupp att
följa upp och utvärdera arbetet, samt att eventuellt revidera ramverket, enligt nedan:

· Uppföljning, utvärdering samt revidering av ramverket inför nytt beslut av Riktlinjer
alternativt Arbetsrutin för arbete med ungdomsinflytande med beslut om fastställande
i Kommunstyrelse eller förvaltningsledning (Ramverk finns inte som styrdokument
enligt Riktlinjer för styrdokument, Ale kommun)

· Definiera framtida ambitionsnivå utifrån sektorernas förutsättningar. Ambitionsnivå
ska inkludera ekonomisk konsekvensanalys för genomförandet

Arbetsgrupp för uppdraget

Åsa Holmbom, enhetschef öppen ungdomsverksamhet
Aida Jovicevic, rektor Bohusskolan
Afram Shiba, nämndsekreterare, kansli och säkerhet

Styrgrupp för uppdraget

Erik Bergman, kanslichef
Åsa Ericsson, chef sektor utbildning
Åsa Turesson, interim chef sektor kultur och fritid

Resultatet av uppdraget rapporterades i förvaltningsledningen den 22 november 2021.
Förvaltningsledningen gav i sittande möte avdelningen för strategi och uppföljning i uppdrag
att göra en benchmark i syfte att hitta best practice på området enligt nedan:
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1) Utvärdera nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för arbete med
ungdomsdemokrati utifrån ett reellt inflytande-perspektiv.

2) Identifiera upplägg från andra kommuner, som tydligt arbetat med att öka
ungdomsinflytande, kring struktur (ramverk, riktlinjer, policy, arbetssätt) för arbete
med ungdomsinflytande där fokus är att identifiera reellt inflytande och effekt av detta
inflytande.

3) Ta fram förslag som också är konsekvensbeskrivet vad avser ekonomiska och
organisatoriska förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån
den fastställda policyn som antagits.

4) Ta fram förslag som också är konsekvensbeskrivet vad avser ekonomiska och
organisatoriska förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån
best practice (se punkt 2) med förslag på hur nu rådande policy och eventuella
tillhörande andra styrande dokument bör förändras för att motsvara föreslaget
upplägg.

Arbetsgrupp för uppdraget
Hans-Joachim Wever
Hussain Al-Zubaidi
Maria Palm

Styrgrupp för uppdraget
Erik Bergman, kanslichef
Åsa Ericsson, chef sektor utbildning
Åsa Turesson, interim chef sektor kultur och fritid

En rapport från detta uppdrag föreligger sedan den 21 februari 2022 och bifogas denna
skrivelse. I sammanfattningen står bland annat följande:

· Utifrån resultatet i utvärderingen bedöms möjligheterna som ungdomar har till
inflytande i jämförelse med andra kommuner ligga över genomsnittet. Och att
antagandet av policyn och ramverket för ungdomsinflytande bidragit till en ökad
möjlighet för inflytande kopplat till de beslutsfattandeprocesserna.

· Utifrån resultatet i utvärderingen bedöms det faktiska inflytandet som ungdomar
utövat i jämförelse med andra kommuner vara relativt genomsnittligt på helheten.
Samtidigt bedöms det faktiska inflytandet ha ökat kopplat till beslutsprocesserna
sedan policy och ramverk för ungdomsinflytande antogs 2019.

· Utifrån utvärderingens organisatoriska och ekonomiska konsekvensanalys dras
slutsatserna att det i dagsläget saknas en utpekad budgetpost för en tjänst som arbetar
med ungdomsdemokrati eller demokratifrågor i stort inom kommunen. Och att enligt
ansvarsfördelningen i reglemente så ligger det faktiska ansvaret för att leda
utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet hos sektor
kommunstyrelse.
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· I utvärderingen beskrivs två huvudförslag, varav det första är att inför en tjänst som är
organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen, som utvecklingsledare demokrati där
ungefär halva tjänsten är arbete med ungdomsrådet.
Det andra förslaget är att behålla nuvarande organisation som ungefär omfattar en
halvtjänst hos ungdomscoach under sektor kultur och fritid. I dagsläget saknas budget
för båda förslagen.

Eftersom demokratiuppdraget idag ligger på kommunstyrelsen föreslår styrgruppen för
översynen att ansvaret för ungdomsinflytandet framgent placeras där.

Ekonomisk bedömning

Nämnden har aldrig tillförts resurser för att genomföra uppdraget. Det innebär att nämnden

inte anser sig ha resurser att skicka med till kommunstyrelsen. Den resurs som i tid frigörs i

sektorn används inom den öppna ungdomsverksamheten.

Invånarperspektiv

Hur kommunen organiserar sig internt är av underordnad betydelse för kommuninvånarna.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Det finns styrande dokument på området, som kan behöva revideras om kommunstyrelsen

övertar arbetet.

Remissyttrande

Remiss har ej varit aktuellt, inom ramen för ovan nämnda arbetsgrupper har berörda sektorer

varit informerade.

Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag får en

dialog inledas som syftar till att skapa en uppdelning av arbetsuppgifter som tar tillvara de

styrkor som finns hos respektive sektor.
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Förvaltningens bedömning

Eftersom demokratiuppdraget idag ligger på kommunstyrelsen föreslår styrgruppen för
översynen att ansvaret för ungdomsinflytandet framgent placeras där. Sektor kultur- och fritid
delar den bedömningen.

I dialog behöver en ”uppsortering” av arbetsuppgifter ske mellan kommunstyrelsen och
KoF/öppen ungdom. Uppdraget att i kontakt med ungdomar lotsa till olika aktiviteter och
kunskaper, samt till möjligheter att påverka i sin kommun ligger naturligt på öppen ungdom.
Att administrera och utveckla fora för ungdomsdemokrati ligger naturligt på
kommunstyrelsen.



 

 

 

  

 

 

- En granskning av Ale kommuns ungdomsinflytande 

År | 2022 
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Sammanfattning 
• Denna utvärdering har haft som syfte att granska Ale kommuns arbete med ungdomsinflytande utifrån 

ett reellt-inflytande perspektiv. Omvärldsbevaka andra kommuners arbete med ungdomsinflytande samt 
lämna förslag som är organisatoriskt och ekonomiskt konsekvensbeskrivna gällande det fortsatta arbetet 
med ungdomsinflytande i kommunen. 
 

• I utvärderingen har tidigare rapporter kring arbetet med ungdomsinflytande lyfts samt hur nuläget ser ut 
utifrån nuvarande struktur. Tidigare rapporter har delvis legat till grunden för den nuvarande strukturen 
och varit startskottet för Ale kommuns framtagning av policy och ramverk för ungdomsinflytande. 
 

• Nationella rapporter har även inhämtats från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) gällande ungdomars möjligheter till inflytande utifrån det kommunala perspektivet. 
Rapporterna visar att mycket arbete pågår i kommunerna kring ungdomars inflytande men att arbetet 
sällan är kopplat till de faktiska beslutsprocesserna. 
 

• I jämförelse med andra kommuners arbete med ungdomsinflytande utifrån ”best practice” finns en 
tydlig trend att lyfta över ungdomsinflytande/demokrati från kultur-och fritid eller utbildning där frågan 
traditionellt har legat till kommunledningskontoren och kommunstyrelsen. 
 

• Utvärderingen har utformats som en processutvärdering och bygger på insamlat material genom 
intervjuer med berörda tjänstemän och politiker samt dokumentanalys av diarium gällande handlingar 
som relaterar till Ale kommuns ungdomsråd. Intervjuerna genomfördes i syfte att få en bild av det 
faktiska arbetet och hur processerna fungerar i verksamheten. Dokumentsanalys genomfördes för att 
undersöka ungas reella påverkan på beslutsprocessen i kommunen.  
 

• Utifrån resultatet i utvärderingen bedöms möjligheterna som ungdomar har till inflytande i jämförelse 
med andra kommuner ligga över genomsnittet. Och att antagandet av policyn och ramverket för 
ungdomsinflytande bidragit till en ökad möjlighet för inflytande kopplat till de 
beslutsfattandeprocesserna. 
 

• Utifrån resultatet i utvärderingen bedöms det faktiska inflytandet som ungdomar utövat i jämförelse 
med andra kommuner vara relativt genomsnittligt på helheten. Samtidigt bedöms det faktiska 
inflytandet ha ökat kopplat till beslutsprocesserna sedan policy och ramverk för ungdomsinflytande 
antogs 2019. 
 

• Utifrån utvärderingens organisatoriska och ekonomiska konsekvensanalys dras slutsatserna att det i 
dagsläget saknas en utpekad budgetpost för en tjänst som arbetar med ungdomsdemokrati eller 
demokratifrågor i stort inom kommunen. Och att enligt ansvarsfördelningen i reglemente så ligger det 
faktiska ansvaret för att leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet hos 
sektor kommunstyrelse. 
 

• I utvärderingen beskrivs två huvudförslag, varav det första är att inför en tjänst som är organisatoriskt 
placerad under kommunstyrelsen, som utvecklingsledare demokrati där ungefär halva tjänsten är arbete 
med ungdomsrådet. Det andra förslaget är att behålla nuvarande organisation som ungefär omfattar en 
halvtjänst hos ungdomscoach under sektor kultur och fritid. I dagsläget saknas budget för båda 
förslagen.  
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Inledning 
I målen för den svenska ungdomspolitiken fastslås att unga har rätt till ”inflytande i frågor som har 
betydelse för samhället i stort” och att de ska få vara ”delaktiga i politiska beslutsprocesser” (Prop. 
2013/14:191, s.  20–21). I Sverige lever ungefär 1,5 miljoner ungdomar som är mellan 13–25 år 
gamla. Den svenska ungdomspolitiken har som mål att utifrån varje enskild individs förutsättningar 
skapa goda levnadsförhållanden. En viktig del i detta är ungdomars makt att kunna forma sina egna liv 
och att aktivt kunna påverka samhällsutvecklingen.  

Att kunna påverka samhällsutvecklingen innebär att ungdomar behöver ges möjligheter till inflytande 
genom att få sina röster hörda och kunna delta i demokratiska processer. För att ungdomar ska få 
möjlighet till reellt inflytande behöver deras röster och åsikter inte bara höras utan även knytas till 
politiska beslutsprocesser. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag 
av regeringen att följa upp de ungdomspolitiska målen. Under 2021 genomförde MUCF som en del i 
sitt uppdrag en uppföljning av ungdomars levnadsvillkor. I rapporten ”Goda levnadsvillkor för många, 
men inte för alla” framkommer bland annat att:  

• Knappt fyra av tio unga vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun, vilket är en 
minskning från 2015.  

• Den vanligaste anledningen till att unga inte vill påverka lokalt är att de inte upplever ett tillräckligt 
stort intresse. De näst vanligaste anledningarna är att de saknar kunskap om hur de ska göra eller har för 
lite tid. Det är också ganska vanligt att unga uppger att de inte tror det spelar någon roll.  

• Knappt två av tio unga upplever att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen. 
Andelen som upplever att de kan påverka är alltså betydligt lägre än andelen unga som vill påverka.  

• 65 procent av unga uppger att de är intresserade av omvärlden. 60 procent av unga uppger även att de är 
intresserade av samhällsfrågor.  

• Andelen unga som uppger att de är intresserade av politik är mindre än andelen som är intresserade av 
omvärlden eller samhällsfrågor. Men andelen som är intresserade av politik har ökat över tid.  

Många kommuner arbetar idag med ungdomsinflytande och ungdomsdemokrati i ett försök att 
involvera ungdomar i demokratiska beslutsprocesser. Av MUCF:s rapport framgår att arbetet behöver 
fortskrida för att nå de ungdomspolitiska målen. Kommunerna involverar ungdomar i inflytande 
processer men lyckas sällan att systematiskt involvera ungdomar i 
kommunens beslutsprocesser.  

I denna utvärdering har en granskning av Ale kommuns 
ungdomsinflytande genomförts för att utvärdera arbetet med 
ungdomsdemokrati utifrån ett reellt-inflytande perspektiv. Ale 
kommun har länge arbetat med olika former av ungdomsinflytande 
och har tidigare haft både ungdomsråd och ungdomsfullmäktige. I 
dagsläget har kommunen ett ungdomsråd och har sedan beslut av 
kommunfullmäktige år 2017 avvecklat ungdomsfullmäktige.  
Förutom ungdomsrådets reglemente styrs arbetet idag av 
styrdokumenten ”policy för ungdomsinflytande” som antogs av 
kommunfullmäktige under 2019 samt ”ramverket för 
ungdomsinflytande” som antogs av förvaltningsledningen 2019.   
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Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget är tvådelat varav den första delen handlar om att utvärdera nuvarande struktur för 
ungdomsarbetet utifrån ett reellt inflytande-perspektiv. Men även att identifiera upplägg från andra 
kommuners arbete med reellt inflytande och effekterna av det. Den andra delen av uppdraget handlar 
om att ta fram förslag gällande struktur av arbetet med ungdomsdemokrati utifrån den fastställd policy 
och best practice. Förslagen ska vara konsekvensanalyserade avseende ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningar. 
 

  

Uppdraget: 

1. Utvärdera nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för arbete med ungdomsdemokrati utifrån ett 
reellt inflytande-perspektiv.    
 
2. Identifiera upplägg från andra kommuner, som tydligt arbetat med att öka ungdomsinflytande, kring 
struktur (ramverk, riktlinjer, policy, arbetssätt) för arbete med ungdomsinflytande där fokus är att identifiera 
reellt inflytande och effekt av detta inflytande.   

 

3. Ta fram förslag som också är konsekvensbeskriven vad avser ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån den fastställda policyn som 
antagits.   

 

 
4. Ta fram förslag som också är konsekvensbeskriven vad avser ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån best practice (se punkt 2) med 
förslag på hur nu rådande policy och eventuella tillhörande andra styrande dokument bör förändras för att 
motsvara föreslaget upplägg.  

 

   
Beställare:  Styrgrupp för ungdomsdemokrati; Åsa Ericsson (Utb), Erik Bergman (KS), Åsa Turesson (KoF)  

   
Form för 
leverans:  Skriftlig rapport  

 

   
Tidsplan:  Delavstämning 11-januari, Slutredovisning 21-februari, Slutleverans senast 28-februari  

   
Ansvariga:  Hussein Al-Zubaidi, Joachim Wever och Maria Palm.   

   

 

Avgränsningar  
 
Utvärderingen har inte haft som syfte att undersöka ungdomarnas uppfattningar om sin egen 
delaktighet i kommunens arbete med ungdomsinflytande. Därmed  har Ale kommuns ungdomar inte 
direkt inkluderats i utvärderingens genomförande utan indirekt genom att bedöma i vilken utsträckning 
ungdomarna har haft möjlighet till samt har utövat ett reellt inflytande i kommunen.  
 
Även om ungdomarnas uppfattning om sitt eget inflytande inte ändrar det faktiska inflytandet som 
ungdomarna har möjlighet till att utöva i kommunen så innebär utvärderingens avgränsning att ett 
viktigt perspektiv faller bort. Ungdomsperspektivet hade kunnat bidra till en bättre helhetssyn kring de 
behov som ungdomarna ser i utvecklingen av kommunens arbete med ungdomsdemokrati.  
 
Ingen analys av ungdomsrådet protokoll har heller genomfört i utvärderingen eftersom fokus har varit 
på reellt inflytande som i förstahand bedömts vara kopplat till de politiska beslutsprocesserna. En 
närmare analys av protokollen hade sannolikt kunnat bidra till en allmänt bredare analys kring arbetet 
med ungdomsdemokrati i kommunen.  
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Tidigare arbete och nuläge 
I detta avsnitt återges en sammanfattning av tidigare utredningar som genomförts i kommunen 
gällande ungdomsinflytande. I sista stycket återges en sammanfattning av kommunens nuvarande 
arbete med ungdomsinflytande. 

Lägesbild för ungdomsinflytande i Ale  

Under 2016 genomfördes utredningen ”Lägesbild för ungdomsinflytande i Ale” som hade till syfte att 
kartlägga olika former av ungdomsinflytande inom det geografiska området och skapa en lägesbild av 
ungdomsinflytandet i Ale. Utredningen grundade sig i samtalsintervjuer med unga, tjänstemän och 
politiker. Resultatet visade att det fanns relativt goda möjligheter till inflytande för kommunens 
ungdomar, men att ett flertal forum var i behov av utveckling.  
 
De utvecklingsområden som identifierades i utredningen var framför allt: 

• Ett behov av ökat stöd och engagemang från de vuxna som på olika sätt var involverade i 
verksamheterna samt bättre återkoppling i de projekt där unga hade fått komma till tals.  

• Ett behov av bättre kommunikation mellan olika verksamheter och mellan tjänstemän samt 
personal och unga. 

• Utveckling av tidigare ungdomsfullmäktige, där en tydligare arbetsstruktur och 
ansvarsfördelning ansågs vara nödvändig för att forumet ska kunna fylla sin funktion. 

Ungdomsinflytande i Ale 

Under 2016 genomfördes även utvärderingen ”Ungdomsinflytande i Ale” som hade till syftet att 
utvärdera tidigare arbete med ungdomsinflytande och delaktighet i Ale kommun. Utvärderingen 
grundade sig i kvalitativa intervjuer med nyckelaktörer som på olika sätt var kopplade till arbetet med 
ungdomsinflytande i kommunen. I utvärderingen lyfts bland annat nationell och internationell 
forskning om ungdomsinflytande.  

Exempelvis lyfts att:  

• Forskning visar att unga ofta görs till stand-by-resurser, som ska aktiveras vid vuxen ålder och 
som fram till dess enbart ska tränas i politisk delaktighet i tillrättalagda sammanhang. 

• Forskning om ungdomsinflytande pekar på vikten av en kontinuerlig dialog mellan unga och 
vuxna. 

• Forskning om ungdomsinflytande på kommunnivå visar att en viktig framgångsfaktor är att 
arbeta tvärsektoriellt. 

Utvärderingen identifierade fyra övergripande utmaningar gällande ungdomsinflytande som var 
samverkan mellan nyckelaktörer, representation och normkritik, ungdomsinflytande & delaktighet 
som ett värde i sig självt samt det kommunikativa ansvaret.  

Utifrån de identifierade utmaningarna formulerades ett antal rekommendationer varav flertalet var 
hämtade från utredningen ”Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)”. Rekommendationerna som 
bedömts vara av betydelse för denna utvärdering är följande:  

• Att skapa en ungdomsdemokratigrupp som består av unga, tjänstemän, politiker, 
kommunledning, och lärare. I syftet att få till snabbare, mer regelbunden och meningsfull 
kommunikation mellan unga och vuxna. Bättre möjligheter att förankra frågor och fatta 
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beslut kring projekt och aktiviteter som rör ungdomsinflytande. Granska normer och 
strukturer som påverkar valet av unga till olika forum för ungdomsinflytande och arbeta 
proaktivt för att inkludera resurssvaga unga för att bryta mot normen.  
 

• Att anta en policy eller en handlingsplan för den lokala ungdomspolitiken med syfte att ungas 
perspektiv ska få ett konkret genomslag i det politiska beslutsfattandet. 
 

• Att initiera samverkansprojekt mellan skolor och politiska förvaltningen i syfte att elever ska 
få en konkret förståelse för den lokala demokratins funktionssätt och öka 
ungdomsengagemang och inflytande.  
 

Kartläggning av verktyg för inflytande och delaktighet i Ale 

kommun 

Kommunfullmäktige gav förvaltningen följande uppdrag i verksamhetsplan 2019:  
 

”Förvaltningen ska rensa antalet verktyg för att i stället utveckla processer som tar 
medborgarnas, medarbetarnas och andra intressenters medskapande som en del i 
beslutsprocessen”.  

 
Syftet med uppdraget var att ge en samlad bild av nuläget samt föra en diskussion i ämnet och ge 
förslag på möjliga framtida scenarion. Som en del i uppdraget lyftes ungdomsrådet där det framkom 
att ungdomarna upplever att de kan påverka och att politiker lyssnar på ungdomsrådet. Framför allt i 
möten med kommunalråd och påverkanstorg som ansågs vara bra forum för dialog och medskapande. 
Det framkom även att kommunens samordnare för ungdomsinflytande upplever att ungdomsrådet har 
möjlighet att påverka. Men att ungdomsrådet sällan får remisser och inte upplevs som en självklar 
remissinstans i frågor som rör ungdomar. Slutligen framfördes även att det upplevs finnas en röd tråd i 
arbetet med ungdomsinflytande som länkar arbetet från klassråd till elevråd och ungdomsrådet.  
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Nuvarande läge  

I nuläget finns en fast struktur för kommunens arbete med ungdomsinflytande som utgår från 
ungdomsrådets reglemente, policy för ungdomsinflytande och ramverket för ungdomsinflytande. 
Arbetet med ungdomsinflytande i kommunen genomförs i nuläget av kultur och fritidsförvaltningen 
som via fritidsverksamheten ansvarar för ungdomsrådet och frågor som rör ungdomsinflytande i 
övrigt. 
 

Ungdomsrådets reglemente  
Ungdomsrådet inrättades av kommunfullmäktige år 2010 och är organisatoriskt knutet till 
kommunstyrelsen som även fastställer rådets årliga budget. Ledamöter utses för ett år i taget. 
Ungdomsrådet utser själva sin talesgrupp och sammanträder sex gånger per år. Enligt reglementet ska 
ungdomsrådet vara ett organ skapat för att stärka ungdomars möjlighet till påverkan av sådana frågor 
som allmänt berör ungdomar i Ale.  
 
Ungdomsrådets arbete sker genom överläggningar, samråd och ömsesidigt utbyte av information 
mellan företrädare för ungdomarna och kommunstyrelsen samt övriga nämnder. Ungdomsrådet har en 
direkt koppling till politiken via sammanträden mellan talesgruppen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott som sker tre gånger per termin. I detta forum kan relevanta frågor som diskuterats i 
ungdomsrådet lyftas direkt i dialog med politiken. Ungdomsrådet ska enligt reglemente årligen 
arrangera och genomföra ett påverkanstorg där val till ungdomsrådet sker. Resultatet av arbetet som 
sker på påverkanstorg ska ligga till grund för ungdomsrådets årliga verksamhetsplan. Under 
påverkanstorg deltar förutom ungdomar politiker och tjänstemän. Det är ungdomsrådet som 
bestämmer vilka teman som ska tas upp under dagen. Ungdomsrådet består av 23 ledamöter, varav 
tolv ledamöter utses på det påverkanstorg och resterande elva ledamöter utses genom val via elevråd 
och fritidsgårdsråd. 

Policy för ungdomsinflytande  
Bakgrunden till att en policy för ungdomsinflytande antogs i kommunen var bland annat utvärderingen 
”Ungdomsinflytande i Ale” som genomfördes år 2016. Där ett konkret förslag var att anta en policy 
eller en handlingsplan för den lokala ungdomspolitiken med syfte att ungas perspektiv ska få ett 
konkret genomslag i det politiska beslutsfattandet. Policyn för ungdomsinflytande togs fram av kultur 
och fritidsförvaltningen och antogs av kommunfullmäktige våren 2019.   

Enligt policyn är målet:   

• Att förse ungdomar (13–20 år) med den plattform och de verktyg de behöver för att kunna 
nyttja sin rätt till inflytande enligt konventionen om barns rättigheter och den nationella 
ungdomspolitiken och därmed säkra ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser och 
inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort. 
 

• Att få bättre beslutsunderlag och fler förslag på lösningar för att förankra beslut om 
morgondagen med de unga som ska leva med, bära upp och ta ansvar för dem i framtiden. 
Med målet betonas därför också att ungdomars kunskaper, erfarenheter och värderingar måste 
tas tillvara som en resurs och beaktas för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. 

I policyn anges vidare att nämnd/styrelse är ansvariga för att arbetet med ungas inflytande bedrivs 
enligt ramverket för ungdomsinflytande samt reglemente för ungdomsrådet.  Policyn omfattar all 
verksamhet som bedrivs av Ale kommun.  Allt från externa parter, såsom entreprenörer, inhyrd 
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personal, konsulter, leverantörer samt övriga uppdragstagare. Samtliga nämnder är tillsammans 
ansvariga för att arbeta i enlighet med policyn för att uppnå det övergripande målet att säkra 
ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser och inflytande i frågor som har betydelse för 
samhället i stort. Policyn för ungdomsinflytande konkretiseras genom ramverket för 
ungdomsinflytande och ungdomsrådets reglemente.  

Ramverket för ungdomsinflytande  
I juni 2017 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag:  
 

”Att skapa sektorövergripande styrgrupp för ungdomsdemokratiarbetet som 
 även skulle ta fram ramverk för arbetet, förslag på revidering av 
 ungdomsrådets reglemente samt ha ansvar för att driva arbetet”. 

 
En sektorövergripande styrgrupp bildades där kultur och fritidsförvaltningens öppna 
ungdomsverksamhet tog fram ett förslag till ramverk för ungdomsdemokrati samt förslag till reviderat 
reglemente. Förslagen lämnades till styrgruppen hösten 2018 med syfte att arbetet skulle 
återrapporteras till kommunstyrelsen under senhösten 2018. Detta genomfördes aldrig, i stället 
fastställdes ramverket för ungdomsinflytande av förvaltningsledningen först i augusti 2019. 
Ramverket för ungdomsinflytande anger den plattform som arbetet utgår ifrån med olika strukturer i 
form av forum, arbetsgrupper, uppgifter och ansvar.  
 
Förutom ungdomsrådet ingår enligt ramverket:  
  

• En struktur där klassråd kopplas till elevråd som vidare kopplas till ungdomsrådet. Där 
elevråden medverkar på det årliga påverkanstorget. Ansvaret för elevinflytandets utveckling 
och kvalitetssäkring ligger hos elevinflytandegruppen.  

 
• Ett strukturerat arbete med ungdomsinflytande inom kultur- och fritidsverksamheten. Ansvaret 

för utveckling och kvalitetssäkring av ungdomars inflytande inom kultur och fritid ligger hos 
ungdomskulturgruppen.  

 
• Att kommunen årligen genomför enkätundersökningar i högstadieskolorna som syftar till att 

utvärdera verksamheterna inom sektor utbildning och kultur och fritid. Ansvaret för 
enkäternas kvalitet, genomförande och återkoppling ligger hos sektorns 
verksamhetschefer/enhetschefer.  

 
• Att det finns en ungdomsinflytandegrupp, elevinflytandegrupp och ungdomskulturgrupp i 

kommunen.  
 

• Att ungdomsrådet årligen genomför påverkanstorget. Där bland annat plattformens 
inflytandegrupper och samverkansgrupper (ungdomsinflytandegruppen, 
elevinflytandegruppen & ungdomskulturgruppen) samlas och samtalar om enkätresultaten och 
hur kommunen kan gå framåt. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av påverkanstorg 
ligger hos samordnare för ungdomsinflytande.  

 
• Att en panel finns för ungdomsrådets som verktyg för att nå ut till ungdomarna med frågor och 

inbjudningar. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av panelen ligger hos samordnare 
för ungdomsinflytande. 
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Jämförelse kommun (best practice)  
 
I detta avsnitt presenteras omvärldsbevakning med goda exempel från kommuner som har ett 
välfungerande arbete med ungdomsdemokrati. En utmaning med att avgöra hur väl andra kommuners 
arbete i frågan faktiskt fungerar är att kommunerna använder olika begrepp i sina satsningar för 
ungdomsdemokrati så som ungdomsråd, ungdomsforum, ungdialog, ungdomsstyrelse, ungt inflytande 
med flera. Det är även svårt är det att hitta motsvarande styrdokument kring ungdomsdemokrati. En 
annan utmaning är att göra en kvalitativ bedömning av andra kommunernas Det framgår sällan hur 
stort inflytande ungdomar uppfattas ha eller deras faktiska inflytande.  

Trender 
Ungdomsdemokratifrågor har traditionellt legat under kultur-och fritid eller utbildning i de flesta 
kommunerna. Det finns dock en tydlig trend att lyfta över ungdomsinflytande/demokrati till 
kommunledningskontoren/kommunstyrelsen. Ungdomsråden eller – styrelser knyts allt oftare 
organisatoriskt till kommunstyrelsen och dess förvaltning. Eftersom arbetet med ungdomsdemokrati 
bedöms ingå i kommunstyrelsens arbete med utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och 
den kommunala demokratin. 
  

Hörby, Höör, Eslöv och Sjöbo 
Kommunerna Hörby, Höör, Eslöv och Sjöbo har drivit ett utvecklingsprojekt kring ungdomsdemokrati 
med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektet ”Ung i 
MittSkåne” hade som mål att ge unga på landsbygden verktyg, mod och inspiration att engagera sig i 
den lokala demokratin. Målet var att utveckla innovativa strategier för hur landsbygdens unga fullt ut 
ska kunna delta i den lokala demokratin i kommunerna och åtnjuta samma rättigheter och möjligheter 
som sina jämnåriga i storstäderna. Projektet pågick under 2016 och resulterade i en färdplan för 
ungdomsdemokrati. 

Inom projektet identifierades ett antal framgångskriterierna för ett lyckat arbete med 
ungdomsdemokrati i en landsbygdskommun. Framgångskriterierna handlade att kommunen erbjuder 
en stödjande funktion som stödjer, uppmuntrar och motiverar unga att engagera sig lokalt.  I projektet 
”Ung i MittSkåne” lyfts exempelvis Sjöbo där ungdomsrådet är nationellt känt för sitt engagemang 
som ett framgångsexempel. Sedan 2012 har kommunen haft en ungdomscoach anställd på 25% vid 
familjeförvaltningen och som är direkt knuten till Sjöbo ungdomsråd. Ungdomcoachens uppdraget var 
att stödja, utveckla och motivera unga till delaktighet och inflytande. Kommunen tillhandahåller även 
en kontaktpolitiker som i egenskap av politisk lots samverkar med ungdomscoachen och stöttar 
ungdomarna i ungdomsrådet. Ungdomsrådet i Sjöbo har också ett eget kontor och mötesrum i 
kommunens lokaler som har fungerat som en symbol för att rådet ses som en viktig funktion i 
kommunen. 

I alla fyra kommuner som deltog i projektet låg ungdomsdemokratiarbetet under kultur och fritid eller 
familjenämnden. Alla flyttade sedan ansvaret för ungdomsinflytande till kommunstyrelsen och dess 
förvaltning. 
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Håbo 
En annan kommun med ett intressant arbete med ungdomsinflytande är Håbo kommun som sedan 
2006 beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande genom att årligen anordna en 
demokratidag för elever i grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet.  I arbetet med 
demokratidagen får representanter från skolorna möjlighet att diskutera och komma med förslag och 
åtgärder utifrån för året gällande teman. Kommunens ungdomsråd är part i att utveckla och genomföra 
demokratidagen. 

Demokratiarbetet i Håbo har varit tänkt att löpa som en röd tråd från skolans demokratiundervisning i 
So-ämnena till skolornas former för elevinflytande som klassråd och elevråd till demokratidag och 
hearing fram till tjänstemän och politiker. Håbos förhoppning är att det utvecklas ett 
samhällsengagemang i kommunen. En röd tråd där eleverna inte bara ser samband mellan olika former 
av demokratiskt inflytande utan även görs delaktiga i att utforma förslag som senare kan beslutas och 
förverkligas. Även i Håbo ligger ansvaret för ungdomsdemokrati under kommunstyrelsen. 
 

Kungsbacka 
En av kommunerna som av MUCF anser vara långt framme i arbetet med ungdomsdemokrati är 
Kungsbacka. Enligt ansvariga tjänstemän i Kungsbacka så är det långsiktiga målet med 
Ungdomsforum och Kungsbackas ungdomsdemokratiarbete att alla kommunala verksamheter ska ta 
hänsyn till Barnkonventionen och själva initierar och genomför invånardialoger med barn, unga och 
även vuxna där det är rimligt att få med allmänhetens perspektiv i verksamhetens beslutsprocess. I 
Kungsbacka kommun är varje förvaltning och enhet själva ansvariga för sitt eget demokratiarbete. 

Kungsbacka har skapat ungdomsforum som är ett stöd till ungdomar som vill möta politiker och 
tjänstemän för att driva frågor, och även ett stöd till tjänstemän och politiker som önskar stöd för att 
genomföra dialoger. Det är i praktiken ett samverkansform mellan strategiskt utvalda tjänstepersoner 
på olika förvaltningar, som driver ungdomsdemokratiprocesser internt. Ungdomsforum samordnas 
från Kultur- och fritidsförvaltningen och sköter en del aktiviteter såsom Luppen, elevrådsdagar och 
stöttar ungas egna initiativ i samverkan med övriga förvaltningar.  

Enligt ansvarig tjänsteman på ungdomsforum rekommenderas inte för andra kommuner att lägga 
liknande arbete på kultur & Fritid eller skolförvaltningarna utan mer centralt på 
kommunledningskontoret. Rekommendationen kommer utifrån att arbetet med ungdomsdemokrati är 
förvaltningsövergripande och ska in i varje verksamhet. Därför finns ett klart signalvärde i att 
organisera arbetet centralt i kommuner för att det ska uppfattas viktigt och inte risker bli en enskild 
förvaltnings angelägenhet.  
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Västerås 
En ytterligare kommun som lyfts upp av MUCF som gott exempel för sitt arbete med 
ungdomsdemokrati är Västerås. Kommunen vill att ungdomar ska känna att de har inflytande i de 
politiska beslut som tas i alla nämnder i Västerås stad.  Kommunen har ett forum som kallas för 
ungdomsdialog som först började som ett projekt men för att sedan (2014) bli en permanent 
verksamhet. Ungdomsdialog har idag en modell som bygger på metoderna sms-panel, 
kommunutvecklare, UNIK workshops och arbete med ungdomskonsulter.  

UNIK är en ungdomspanel i Västerås influerad av professor Erik Amnås beskrivning av fyra politiska 
engagemangsgrupper bland unga (Politiskt aktiv, Stand-by, Oengagerad, Desillusionerad). Genom 
UNIK försöker Västerås att få ett representativt urval så att fler unga ska komma till tals. Kungsbacka 
har även en modell som bygger på att ungdomar anställs att jobba som ”kommunutvecklare” med 
olika samhällsuppdrag som är grundat i resultaten från LUPP undersökning. Sedan hösten 2020 finns 
även en metod i kommunen för att öka ungas engagemang för samhället och demokrati i 
undervisningen. Den heter UNIK i skolan och testades första gången i Västerås under våren 2020. 

Västerås mål för är att stärka tilliten till samhället följande: 
 

• Ungdomsdialog ska vara känt i alla nämnder. 
• Dialogen sker med en mångfald av ungdomar. 
• Ökat engagemang för demokrati bland ungdomar. 
• Förankrad modell hos ungdomar 12-20 år. 
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Översikt ungdomsinflytande och 
demokrati 
I detta avsnitt har relevanta utredningar och rapporter presenterats som ger en aktuell bild att 
ungdomsinflytande och demokrati utifrån ett nationellt perspektiv.  

Ungdomars möjligheter til l inflytande på lokal nivå  

Rapporten är en del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-frågors (MUCF) uppföljning av 
de ungdomspolitiska målen. Rapporten bygger på resultat från tre 
enkätundersökningar och 24 fokusgruppsintervjuer med unga och 
tjänstepersoner i olika delar av landet. 

Resultaten från studien visar att merparten av landets kommuner på något 
sätt arbetar för att fånga upp ungas åsikter, erfarenheter och erbjuda unga 
former för inflytande. Ungefär hälften av landets kommuner har minst ett 
inflytandeforum och ungefär lika många genomför regelbundet 
enkätundersökningar. Andra metoder för inflytande såsom ferie- och 
projektanställningar eller digitala verktyg, är mindre vanliga. Resultaten 
från enkätundersökningen tyder på att det finns en mindre grupp 
kommuner som arbetar väldigt aktivt med frågan och erbjuder unga i 
kommunen ett flertal olika vägar till inflytande. Verksamheten i de flesta 
av kommunerna förefaller dock vara av mindre omfattande karaktär. 

I rapporten konstateras att kommuners arbete bedrivs utifrån två olika utgångspunkter. Den första 
innebär att inflytandearbetet är organiserat utifrån principen att unga själva ska sätta dagordningen och 
ges möjlighet att driva sina frågor. Den andra innebär att inflytandearbetet är organiserat utifrån 
kommunens behov av att få in ungas perspektiv i verksamheten och i pågående beslutsprocesser. 
Resultaten från studien pekar mot att det är ovanligt att unga på ett systematiskt sätt involveras i den 
ordinarie beslutsprocessen i kommunen och att inflytandeforum sällan används som en formell 
remissinstans eller att det förekommer en systematisk dialog mellan unga och beslutsfattande organ i 
kommunen. Det vanligaste är i stället att unga involveras i utvalda ärenden, ofta sådana som särskilt 
antas beröra unga, och att den dialog som förs är av mer informell karaktär.  

I rapporten framgår att resurser i form av personal med uppdrag att arbete med ungdomsinflytande 
uppfattas som en grundläggande förutsättning. Flera kommuner har en inrättad tjänst med ansvar för 
ungas inflytande men skiljer sig sett till var i den kommunala organisationen dessa tjänstepersoner 
befinner sig. Vanligast är att denna typ av tjänster är placerade under kultur- och fritidsförvaltningen. 
Flera kommuner har även centralt placerade strateger som arbetar med inflytandefrågor. I ungefär en 
tredjedel av kommunerna ligger ansvaret på förvaltning för kultur, fritid och/eller utbildning. Ungefär 
lika många uppger att ansvaret ligger under ledningskontor eller motsvarande. Enligt rapporten finns 
det för- och nackdelar med båda dessa modeller. Fördelen med centralt placerat ansvar är att det 
skapar förutsättningar för att hela den kommunala organisationen ska arbeta med frågan. Samtidigt 
finns en risk att ungas inflytande blir ett perspektiv bland andra som det arbetas med på en mer 
övergripande och strategisk nivå. Där arbetet inte når hela vägen ut i den operativa verksamheten. 
Medan fördelen med ansvar på förvaltningsnivå är att det leder till genomslag i det operativa arbetet.  
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Ungas inflytande i den lokala beslutsprocessen  

Rapporten ”Ungas inflytande” är en del av uppföljningen av den ungdomspolitiska målsättningen om 
inflytande för unga. Rapporten bygger på resultat från en enkätundersökning bland Sveriges 
kommuner och regioner. Enkäten har utformats gemensamt av Sveriges Kommuner och regioner 
(SKR) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF). Rapporten syftar till att beskriva det arbete som Sveriges 
kommuner och regioner bedriver för att stärka ungas möjligheter till 
inflytande. Enkäten skickades via SKR ut till landets samtliga 
kommuner och regioner under 2019, totalt svarade 243 kommuner och 
17 regioner på enkäten.  

Rapporten visar att kommuner och regioner bedriver en omfattande 
verksamhet vars syfte är att stärka ungas inflytande. Dialogen mellan 
lokala beslutsfattare och inflytandeforum ger unga möjligheter att 
komma till tals. Samtidigt är det vanligt att ungas åsikter och kunskaper 
inte tas med när beslut fattas på lokal nivå. Ungas möjligheter att föra 
dialog med lokala beslutsfattare har ökat de senaste fyra åren. 
Samtidigt sker dialogen i mindre utsträckning i nära anknytning till 
beslutsfattandet och unga får inte ett ökat reellt inflytande på de beslut som fattas. Denna bild 
överensstämmer med ungas egen syn på möjligheter till inflytande. Nedan kommer en statistiköversikt 
över kommunerna och regionernas svar. Många av svaren är flersvarsalternativ. 

• Majoritet av kommunerna och 
regionerna saknar ett övergripande 
styrdokument för ungdomspolitiken. 
Vidare uppger cirka hälften av 
kommunerna/regionerna att de har 
uppdaterat policyn för 
ungdomspolitik efter det att den 
antogs. 

 

 

• Den vanligast förkommande typen 
av inflytandeforum är ungdomsråd. 
Varannan kommun/region som har 
inflytandeforum har minst två olika 
typer av forum. 
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• Åtta av tio kommuner/regioner 
svarar att inflytandeforum 
syfte är att ge unga kunskaper 
om den demokratiska 
processen och lika många att 
de syftar till att ge unga 
möjligheter att påverka i 
ungdomsfrågor.  

 

 

• Åtta av tio kommuner/regioner 
svarar att en enskild 
tjänsteperson har i uppdrag att 
stödja forumet. Åtta av tio 
kommuner/regioner erbjuder 
även möteslokaler och mindre 
än hälften av forumen tilldelas 
en budget.  

 

 

• Hälften av kommunerna/ 
regionerna uppger att ungdomar 
blir medlemmar i inflytande 
forumen genom att de utses i 
skolan eller att forumen är 
öppna för alla som vill vara 
med.  Runt två av tio 
kommuner/regioner svarar att 
det förekommer att medlemmar 
utses i fritidsgårdar, genom an-
sökningsförfarande eller på 
andra sätt. 
 
 

• Få kommuner anger att de för 
dialog tidigt i processen, när 
beslut fattas, genomförs eller 
utvärderas. Vanligast är att 
dialog sker vid annat tillfälle, 
vilket indikerar att dialogen inte 
primärt är utformad eller 
kopplad till beslutsfattandet.   

 

  



 

14 

Ungdomsråd - goda intentioner men sämre institutionell 
inramning 
 
Rapporten är utgiven av MUCF och undersöker svenska 
ungdomsråds möjligheter till kommunalt inflytande. Syftet med 
forskningsprojektet var att undersöka ungdomsrådens möjligheter att 
fördjupa demokratin genom att kanalisera ungdomsinflytande i det 
kommunala beslutsfattandet. Ungdomsråden undersöktes utifrån 
fallstudieteknik där totalt sex ungdomsråd studerades. 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer, fokusgrupper, doku-
mentstudier, sekundärdata och insamling av uppgifter genom 
webbplatser och sociala medier.  
 
Resultaten visar att den administrativa logiken ofta tar över den 
demokratiska logiken vilket innebär att ungdomars inflytande i 
praktiken blir mycket begränsat och att inte mycket talar för att 
ungdomsråd faktiskt ökar ungdomars inflytande i kommunen. En del av problematiken som lyfts i 
rapporten är bland annat att det är svårt att åstadkomma representativitet och det blir därför svårt att 
avgöra för vilka de engagerade ungdomarna för sin talan för i kommunen.  
 
Enligt rapporten fyller ungdomsråden i bästa fall någon sorts symbolisk funktion, att de exempelvis 
signalerar för de unga själva och andra i samhället att ungdomars inflytande är viktigt. I värsta fall 
riskerar detta i stället medföra att unga minska tilltron till den organiserade politiken och deras roll 
som ännu icke röstberättigade i det politiska systemet. Avslutningsvis rekommenderar studien att 
kommuner i stället bör med olika medel uppmuntra unga att själva organisera sig kring de frågor som 
de finner angelägna, utan att försöka passa in ungdomsengagemanget i en kommunal 
förvaltningsmodell. 
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Utvärderingsmetod och datainsamling  
I detta avsnitt presenteras utvärderingens design, metod för datainsamling och analysmodeller.    

Processutvärdering 

Utifrån uppdragets första frågeställning har en utvärderings design tagits fram i form av en 
processutvärdering.   

1. Utvärdera nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för arbete med ungdomsdemokrati utifrån ett reellt 
inflytande-perspektiv.   

 Utvärderingsfråga ett bygger på framtagna analysmodeller som förklaras längre ner. 
Analysmodellerna är framtagna för att kunna väga nuvarande struktur mot satta kriterier för 
vad som utmärker en god process utifrån ett reellt inflytandeperspektiv.   
 

 Utvärderingsfråga två besvaras genom datainsamling från intervjuer och dokumentanalys av 
kommunens diarium tillsammans med policy, ramverk och reglemente. Här riktas intresset på 
genomförandet av nuvarande struktur för att bedöma arbetssätten.  
 

 Utvärderingsfråga tre besvaras genom en sammanvägning av föregående frågor där resultatet 
ställs i relation till påförhand ställda krav.  

 

 

 

 

 

 
 

  

Utvärderingsfrågor Processutvärdering Kunskap

1. Mot vilka kriterier sker utvärderingen? 
Utvärdering sker mot 
kriterier för vad som 
utmärker en god process.

2. Hur förhåller sig utvärderingen till verksamhetens genomförande? 

Intresset riktas på 
genomförandet t.ex för att 
bedöma arbetssätt och 
innehåll.

3. Vilka resultat fokuseras och för vem? 

Resultatet antas positivt om 
man konstaterar attt 
genomförandet motsvarar 
ställda krav.

Processmodellen kopplas till 
förståelseinriktad
kunskapsyn. Utvärderingen 
har ett kulturellt perspektiv
och intresset inriktas mot 
tolkande, beskrivande
och handlingsinriktad kunskap
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Metoder och datainsamling  

I detta avsnitt presenteras utvärderingens metoder och datainsamling i form av intervjuer med berörda 
tjänstemän och politiker samt dokumentanalys av diarium gällande handlingar som relaterar till Ale 
kommuns ungdomsråd. 

Intervjuer  
Intervjuerna har genomförts i syfte att få en bild av det faktiska arbetet och hur processerna fungerar i 
verksamheten. Men även för att få en bild av vilka behov tjänstemän och politiker ser i det fortsatta 
arbetet med att utveckla ungdomsinflytandet i kommunen. Intervjuer har genomförts med enhetschef 
för den öppen ungdomsverksamhet samt ungdomscoacher som ansvarar för ungdomsrådet och frågor 
som rör ungdomsinflytande i övrigt. Intervjuer har även genomförts med kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande i syfte att fånga den politiska dimensionen kring arbete med 
ungdomsinflytande. Samtliga intervjuer genomfördes under december månad 2021. Under 
intervjuerna har dokumentation skett genom löpande minnesanteckningar. Intervjufrågorna har 
konstruerats utifrån uppdraget frågeställningar och ställdes enligt nedan.  
 
Nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) 
 

1. Hur tycker du att riktlinjer och policy fungerar? Finns det något som du saknar eller vill 
ändra?  
2. Hur tycker du att ungdomsrådets möten fungerar? Tänk utifrån talesgrupp, stormötet, 
kommunalrådsmöten, påverkanstorg, möten med förvaltning, nätverk.  
3. Hur ser du på förhållandet mellan ungdomars inflytande och vuxenstöd?  
4. Tycker du att ungdomarna kan ta upp frågor som är viktiga för dem?  
5. Upplever du att alla ungdomar, oavsett bakgrund, kan delta?  
6. Hur viktigt är det med arvode och en egen budget för rådet?  

 
Upplägg från andra kommuner kring struktur (ramverk, riktlinjer, policy, arbetssätt)  
 

1. Har du exempel på andra kommuner som tydligt arbetar med att öka ungdomars inflytande?  
2. Känner du till om det finns några exempel på reellt inflytande och effekter?  

  
Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån den 
fastställda policyn som antagits.   

 
1. Har du förslag på organisation och ekonomi för ungdomsdemokrati?  

Dokumentanalys av diarium 
 
En dokumentsanalys har genomförts för att undersöka ungas reella påverkan på beslutsprocessen i 
kommunen. Dokumentanalysen baseras på en sammanställning av samtliga nämndprotokoll samt 
protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden och andra organ där ungdomsrådet nämns i 
handlingarna. Protokollen samlades in genom sökning i kommunens handlingar och protokoll på 
Ale.se. Sökningen genererade totalt 55 handlingar i vilka ungdomsrådet nämns en eller flertalet gånger 
i olika sammanhang. Handlingarna sträcker sig från år 2010 till 2021 och har sammanställt utifrån 
följande frågeställningar: 
 
 

1. Från vilket år är handlingen?  
2. Från vilken nämnd kommer handlingen?  
3. Vad är ärenderubriken i vilket ungdomsrådet nämns? 
4. Vad är det för typ av fråga i handlingen som relaterar till ungdomsrådet 
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Gällande fråga fyra så har den kategoriserats till ett antal konkreta ärendekategorier som närmare beskrivs nedan.  
 
 

 
 

 

Ärendekategori Beskrivning Antal
Arvodesbestämmelser Ungdomsrådet nämns i  och med justering av arvodesbestämmelserna. 1

Delgivningar Nämnderna delger politiken ungdomsrådet senaste protokoll. 16

Dialog med ungdomsrådet Kultur & fritid har haft två inledande möten gällande etablering av en e-sporthall  i  Ale. Dialog 
genomfördes med ungdomsrådet. 1

Fråga om ungdomsrådet Under två ortutvecklingsmöten har tjänstemän fått frågor om ungdomsrådet. 2

Infomration om ungdomsrådet
I budget 2008 uppdrog kommunfullmäktige åt nämnderna att arbeta med servicedeklarationer 
för att beskriva vad kommuninvånarna kan förvänta sig i  mötet med den kommunala 
verksamheten. Ungdomsrådet nämns som ett dialogforum i kommunen. 1

Information från Ungdomsrådet Ungdomsrådet närvarar på kommunfullmäktiges möte och informerar om vad rådet uträttat 
sedan det instiftades av fullmäktige 2010-08-30. 1

Inrättande av ungdomsråd Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett ungdomsråd i  Ale kommun från och med hösten 
2010. 2

Synpunkt
Synpunkter från ungdomsrådets talesgrupp gällande fritidskort för ungdomar. Samtliga sex 
synpunter gäller samma ärende och är i  realiteten en synpunkt. Ärendet lyfts dock flertalget 
gånger i  KS och KF 6

Ungdomsrådet lämnar skrivelse

Ungdomsrådet har lämnat en skrivelse ti l l  utbildningsnämnden med förslaget att kvaliteten på 
skolornas sexualundervisning kartläggs och att en plan för åtgärder tas fram om kartläggningen 
visar på brister. Ungdomsrådet föreslår att de genomför kartläggning via enkät och lämnar över 
materialet ti l l  chef för elevhälsa och rektorer för vidare arbete.  Utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. Utbildningsnämnden uppdrar ti l l  förvaltningen att informera om 
utvecklingen. Ingen senare information om utvecklingen av detta ärende finns att bland 
protokollen. 1

Ungdomsrådet nämns vid redovisning
Sektor kommunstyrelsen hade undersökt verkställ igheten rörande beslut fattade under perioden 
2019. Utredning angående förändringar av ungdomsfullmäktige avseende egen budget och 
samordning med ungdomsrådet. 1

Uppdrag till tjänstemän som rör ungdomsrådet

Sektor kommunstyresle föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avveckla 
ungodmsfullmäktige. ommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avveckla 
ungdomsfullmäktige. Kommunstyrelsen uppdrar ti l l  förvaltningen att skapa en 
sektorsövergripande styrgrupp för ungdomsdemokratiarbetet som dels ska ta fram förslag ti l l  
ramverk för ungdomsdemokrati och -inflytande samt förslag ti l l  reviderat reglemente för 
ungdomsrådet. 4

Uppföljning verksamhetsplan

Vid uppföljning av verksamhetsplan kommer ett yrkande gällande att kommunstyrelsens budget 
reserveras 400 tkr för att garantera YEE –projektet samt medel ti l l  Ungdomsrådet. Yrkandet 
röstas ned och övriga punkter handlar om uppföljning av verksamhetsplan där arbetet med 
ungdomsrådet följs upp. 5

Utredning  ungdomsfullmäktige och 

ungdomsrådet

Förslag ti l l  ny organisering av ungdomsfullmäktige i  Ale kommun. Demokratiberedningen fick 
2012-11-26 § 170 i  uppdrag av kommunfullmäktige att med stöd från kommunstyrelsen utreda 
hur ungdomsfullmäktige kan utvecklas. Remissyttrande från ungdomsrådet daterat 2013-11-11 
med i beslutsunderlaget. Ärendet beredsflertalet gånger under en längre period.  9

Yttrande

Yttranden från ungdomsrådet gäller Svar på motion från Ahlafors fria skola om ökad möjlighet 
att få användning för fritidskorten. Motion från Ungdomsfullmäktige gällande fritidsgårdens 
öppettider på Aroseniusskolan. Svar på motion från Himlaskolan om ändrad giltighetstid för 
fritidskort. Ungdomsrådet fick en remiss att yttra sig om deras reglemente och om 
kartläggningen av verktyg för inflytande och delaktighet i  Ale kommun. 5
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Analysmodeller  
 

Roger harts – Delaktighets stege  
Delaktighetsstegen är tänkt som ett redskap för att identifiera graden av ungas delaktighet i ett givet 
besluttagande. De tre första stegen (1–3) hjälper oss att identifiera de situationer då det faktiskt inte 
handlar om delaktighet alls, utan om skenbar delaktighet. De fem översta stegen (4–8) visar på en 
ökande grad av delaktighet. Vilket steg som är önskvärt att hamna på beror på en mängd olika 
faktorer, så som typ av situation, ambitionsnivå och ungas mognad och engagemang i sammanhanget. 
Hart menar att det eftersträvansvärda är att unga ska kunna välja de trappstegen av delaktighet som de 
klarar och är mogen för (Hart 1992). 

Harts modell har använts i denna utvärdering för att göra en helhetsbedömning av det reella 
ungdomsinflytandet som faktiskt utövats av ungdomarna i kommunen.  
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Harry Shier – Vägar ti l l  delaktighet 
Denna modell innehåller fem nivåer av delaktighet och för varje nivå finns tre olika frågor att ställa 
sig för att definiera den nuvarande situationen. Öppningar uppstår när organisationen är beredd att 
börja tillämpa principerna. Möjligheter inträder då de vuxna börjar arbeta praktiskt i enlighet med 
någon av modellens nivåer. Skyldigheter uppkommer då organisationen har fattat beslut om att 
förverkliga ett visst program för ökad delaktighet. Beslutet innebär att personalen ska arbeta enligt 
programmet, som integrerats i det dagliga arbetet. 

Shiers modell har använts i denna utvärdering för att göra en helhetsbedömning av ungas möjligheter 
till reellt ungdomsinflytandet utifrån kommunens nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för 
arbete med ungdomsdemokrati.  
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Resultat och analys  
I den första delen av avsnittet presenteras resultatet från intervjuerna och statistikdiagram som 
sammanställts över dokumentsanalysen. Därefter presenteras en analys av möjligheten till reellt 
ungdomsinflytandet utifrån kommunens nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för arbete 
med ungdomsdemokrati. För att seda analysera det reella ungdomsinflytandet som faktiskt utövats av 
ungdomarna i kommunen. 

I den andra delen av detta avsnitt presenteras en analys av andra kommuners arbete med 
ungdomsdemokrati utifrån ett reellt inflytande-perspektiv (best practice).  

Ungdomsdemokrati utifrån ett reellt inflytande-perspektiv.   

Presentation av resultatet 
Den generella bilden som framträder vid intervjuerna är att arbetet utifrån ungdomsrådets reglemente 
fungerar bra men att arbetet med ramverket inte genomförts i alla dess delar. Enligt ramverket ska ett 
antal inflytandegrupper och samverkansgrupper (ungdomsinflytandegruppen, elevinflytandegruppen 
& ungdomskulturgruppen) stödja ungdomsrådets arbete. En panel finns även som verktyg för 
ungdomsrådets att nå ut till ungdomarna med frågor och inbjudningar. Dessa delar har i praktiken inte 
fungerat lika bra, mestadels eftersom behoven av arbetsformerna i efterhand inte upplevts vara så 
stora.  

Mötesstrukturen bedöms fungera bra och vara väl inarbetad sedan flera år med stormöte för alla 23 
deltagare som sedan utser en talesgrupp med 5 medlemmar. Platserna i rådet fördelas geografiskt så 
att deltagarna ska komma från samtliga orter i kommunen. Påverkanstorget där ungdomarna bjuder in 
politiker till diskussioner beskrivs som mycket uppskattad och skapar en röd tråd för verksamheten 
tillsammans med LUPP enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). I ungdomsrådet finns även 
ett antal platser reserverade för representanter från elevråden och ungdomsrådet följer kontinuerligt 
upp frågor som hanteras av elevråden. Ett exempel är behov av åtgärder i dusch- och omklädningsrum 
där elevråden lyfte frågan till ungdomsrådet som i sin tur fick igenom ett antal förbättringar. En 
bedömning är att ungdomscoacherna kan ge mer stöd till elevrådsarbetet i skolorna om så önskas och 
att ungdomsrådet koppling till elevråden kan förstärkas och bli tydligare. Ett annat förslag som kom 
fram under intervjuerna är att ungdomsrådet i någon form skulle kunna delta inom samhällskunskap 
och demokratiundervisningen i skolan.  

Under intervjuerna lyfts vikten av att ungdomscoachen behöver vara där ungdomar finns i vardagen 
som i skolan och fritidsverksamheten. Eftersom detta underlättar rekrytering av nya medlemmar och 
väcker intresse för att delta i ungdomsrådet. Men även att det samtidigt måste finnas en förståelse för 
hur en kommun fungerar för att kanalisera ungdomars inflytande och påverkan så att ungas frågor 
hamnar på rätt ställe och hos rätt tjänsteperson. I sammanhanget lyfts att arbetet med att aktualisera 
ungdomarnas frågor till nämnderna och förvaltningarna inte alltid är enkelt, eftersom det inte alltid är 
tydligt vem som bör kontaktas och hur arbetsgången bör se ut. Men det är relativt vanligt att 
tjänstemän blir inbjudna eller bjuder in sig själva till ungdomsrådet för att presentera och diskutera 
frågor som kan beröra ungdomar och eventuella gemensamma projekt.  

Vad gällande intervjuade förtroendevalda så upplever de att ungdomsrådet och talesgruppen fungerar 
bra och ser gärna att några möten med talesgruppen byts ut till möte mellan kommunalråd och hela 
ungdomsrådet. Påverkanstorget upplevs fungera väl med stort engagemang hos ungdomarna.  
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Ungdomsrådet tilldelas i dagsläget en årligen budget om 200 tkr. Tanken med ungdomsrådets budget 
är att pengarna ska användas till sådant som ungdomarna tycker är viktigt. Samtliga ungdomar får 
arvoden när de deltar på rådets möten. Ett problem som framkommer under intervjuerna är att arvodet 
tas från ungdomsrådets budget. De senaste åren har deltagandet i rådet varit högt vilket gjort att 
mestadels av budgeten använts till arvoden. Ett förslag som presenteras är att ungdomsrådets arvoden 
borde vara organiserade på samma sätt som för övriga förtroendevalda och därmed inte belasta rådets 
budget.  

Utifrån dokumentanalysen framträder en intressant bild av ungdomsrådets arbete i relation till 
nämnderna och de beslutsfattandeprocesserna. Baserat på dokumentanalysen har tre diagram tagits 
fram som visar ungdomsrådets direkta kopplingar till politiken utifrån år, nämnd och ärende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsrådet har sedan 2010 lyfts totalt 55 gånger i olika nämndprotokoll. Det innebär i snitt 5–6 
ärenden per år. Utöver nämnderna så framkom även att ungdomsrådet lyfts i två ortutvecklingsmöten 
samt en enstaka gång under föreningsrådets sammanträden. Vid dessa tillfällen har frågor om 
ungdomsrådet ställts till förtroendevalda eller tjänstemän. Av statistiken framkommer tydligt att 
kommunstyrelsen är pådrivande i att lyfta frågor rörande ungdomsrådet och därmed är även antal 
ärenden till kommunfullmäktige ganska många. Vad gällande kultur och fritidsnämnden så har totalt 
sex ärenden lyfts under perioden och för utbildningsnämnden är motsvarande siffra totalt tre gånger. 
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Vid kategorisering av de olika ärenden där ungdomsrådet lyfts blir det tydligt att de flesta av frågorna 
rörande ungdomsrådet handlar om informations eller utredande ärenden. Vanligast är att 
ungdomsrådet protokoll lyfts bland handlingarna i nämndernas delgivningar eller att uppdrag 
uppdragits gällande utredning av dåvarande ungdomsfullmäktige. Sedan lyfts ungdomsrådet i andra 
sammanhang kring uppföljningar, redovisningar och i informerande syfte. Ungdomsrådet har även vid 
ett antal tillfällen lyfts i sammanhang där de fått ha ett visst inflytande. Ungdomsrådet har exempelvis 
sedan tidigare fått lämna synpunkter gällande fritidskort för ungdomar. Yttrande på motioner gällande 
öppettider av fritidsgård, giltighetstid för fritidskort på enskild skola samt yttrande om ändring i 
ungdomsrådets reglemente. Kultur och fritid har även vid ett tillfälle haft dialog med ungdomsrådet 
gällande inrättande av e-sporthall i Ale. Ungdomsrådet var även en gång (under år 2010) på besök hos 
kommunfullmäktige för att informera om det pågående arbetet i rådet. Ungdomsrådet själva har 
endast en gång tagit initiativ till ärende år 2020 då en skrivelse skickades till utbildningsnämnden med 
förslaget på att kvalitén i skolornas sexualundervisning bör kartläggs.  

 

 

Vid närmare titt på hur ärenden gällande ungdomsrådet lyfts över tid så framkommer att ärendena 
sällan handlar om frågor där ungdomsrådet fått utöva ett inflytande genom att lämna synpunkter, 
yttrande, dialog eller någon direkt information. Exempelvis så sker inte detta en enda gång mellan 
åren 2014–2019, i stället lyfts ungdomsrådet under period utifrån utredande arbete av ungdomsrådet 
och ungdomsfullmäktige, information och delgivningar. Men efter 2019 då policyn och ramverket för 
ungdomsinflytande antogs så har mellan 2020–2021 både synpunkter, skrivelser och dialog med 
ungdomsrådet skett.  
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Teoretiska möjligheterna ti l l  ungdomsinflytande i  Ale kommun  
För att kunna göra en bedömning av ungdomarnas möjligheter till reellt ungdomsinflytandet utifrån 
kommunens nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för arbete med ungdomsdemokrati har 
Shiers modell använts och färgkodats utifrån grön (uppfyller kraven), gul (uppfyller kraven till viss 
del) och röd (uppfyller inte kraven). 

  

I nuvarande struktur bedöms möjligheterna som ungdomar har till inflytande i jämförelse med andra 
kommuner ligga över genomsnittet. Det är tydligt att strukturen för ungdomsinflytande i hög grad 
uppfyller kraven fram till steg tre. Men att steg fyra och fem bara delvis uppfylls eller inte uppfylls 
alls. Ale kommun tillhör en mindre grupp kommuner som arbetar väldigt aktivt med frågan och 
erbjuder unga i kommunen ett flertal olika vägar till inflytande. Den nuvarande strukturen sattes 2019 
då både policyn för ungdomsinflytande och ramverket för ungdomsinflytande antogs av 
kommunfullmäktige respektive förvaltningsledning. Dessa beslut bedöms i sin helhet ha bidragit till 
att stärka förutsättningarna för reellt ungdomsinflytande genom att tydliggöra och bredda 
möjligheterna till inflytande kopplat till de beslutsfattandeprocesserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån steg 1 finns det en tydlig ambition i nuvarande struktur att lyssna på unga, skapa 
förutsättningar för det och att detta är ett policykrav. Policyn anger att ungdomars kunskaper, 
erfarenheter och värderingar måste tas tillvara som en resurs. Ungdomscoacherna rör sig där 
ungdomar finns som i exempelvis skolan och fritidsverksamheten för att lyssna in och motivera unga 
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till aktivt deltagande vilket skapar möjligheter för unga att bli lyssnad till. Detta är även tydligt i 
ramverket som anger att ungdomscoachen ska arbeta både strategiskt och operativt för att öka 
ungdomarnas delaktighet och inflytande. Genom att stötta kommunens inflytandegrupper 
(ungdomsråd och elevråd) och samordna och delta i ramverkets samverkansgrupper. 
Ungdomscoachen ska även utvärdera ungdomsinflytandet och följa upp samt utveckla strategier och 
verktyg för återkoppling i arbetet med ungdomsinflytande.  

 
Utifrån steg 2 finns även en tydlig ambition i nuvarande struktur att unga får stöd i att uttrycka sina 
synpunkter och åsikter. Både reglementet och ramverket skapar förutsättningar för dialog och 
diskussion utifrån ungdomsrådets mötesstruktur och ramverkets olika samverkansgrupper. 
Ungdomsrådet har även resurser idag i form av tillgång till lokaler, budget och tjänstepersonal som 
faciliterar ungas möjlighet till inflytande. Det är ett policykrav att ge unga stöd i att uttrycka sina 
åsikter och synpunkter. Policyn anger att unga ska få den plattform och de verktyg de behöver för att 
kunna nyttja sin rätt till inflytande enligt konventionen om barns rättigheter och den nationella 
ungdomspolitiken.  
 
Utifrån steg 3 finns en ambition i nuvarande struktur att beakta ungas åsikter och synpunkter. 
Ungdomsrådets reglemente anger att rådet ska verka för att ungdomars frågor och synpunkter beaktas, 
vara en mötesplats för samråd före beslut som rör ungdomar samt vara remissorgan i frågor som 
direkt berör ungdomar i Ale. Detta möjliggör för att ungas åsikter och synpunkter kan beaktas i 
beslutsfattandeprocesser. Det är dock inget direkt policykrav att ungas åsikter måste vägas in, policyn 
anger i stället att det finns som mål att säkra ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser och 
inflytande i frågor.  
 
Utifrån steg 4 finns delvis en ambition i nuvarande struktur att involvera unga i beslutsfattande 
processer. Policyn anger att nämnd/styrelse är ansvariga för att arbetet med ungas inflytande bedrivs 
enligt ramverket för ungdomsinflytande samt reglemente för ungdomsrådet. Det innebär att varje 
förvaltning får avgöra om och vad som kan vara av vikt att involvera unga i gällande olika 
beslutsprocesser. Även om det finns en beslutfattande process i ungdomsrådets reglemente som anger 
att de ska vara remissinstans så anger inte nuvarande struktur ett klart förfarande kring hur förvaltning 
och ungdomsråd ska samverka i frågor som berör unga. Det är heller inte ett direkt policykrav att 
unga ska vara med i beslutsfattande processer. Utan att unga enligt policyn ska bidra med att få till 
bättre beslutsunderlag och fler förslag på lösningar.  
 
Utifrån steg 5 finns lite ambition i nuvarande struktur att involvera unga genom att dela makt över 
ansvar och beslutsfattande. Ungdomsrådets reglemente anger att ungdomsrådet ska förstärka 
inflytandet i alla frågor som gäller ungdomar och vara ett forum för opinionsbildning och 
kunskapsspridning. Det för med sig en potential till delat ansvar och beslutsfattande men rätt 
förutsättningar finns inte vidare på plats utifrån ett förfarande som konkret möjliggör detta. Varken 
ungdomsrådets reglemente eller ramverket ger unga mandat att fatta beslut kopplade till 
beslutsprocessen. Reglementet anger endast att ungdomsrådet kan initiera nya frågor i 
nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar. Återigen finns inget vidare förfarande kring hur ett 
initiativ till fråga behöver eller ska kopplas till någon beslutsfattandeprocess. Det finns heller inget 
policykrav att unga ska dela inflytande och ansvar över beslut.  
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Faktiskt ungdomsinflytande som bedrivits i  Ale kommun 
För att kunna göra en bedömning av det reella ungdomsinflytandet som faktiskt utövats av 
ungdomarna i kommunen har Harts modell använts och färgkodats utifrån grön (uppfyller kraven), gul 
(uppfyller kraven till viss del) och röd (uppfyller inte kraven).  

 

I nuvarande struktur bedöms det faktiska inflytandet som ungdomar utövat i jämförelse med andra 
kommuner vara relativt genomsnittligt på helheten. Samtidigt bedöms det faktiska inflytandet ha ökat 
kopplat till beslutsprocesserna sedan policy och ramverk för ungdomsinflytande antogs 2019. Det är 
tydligt att strukturen för ungdomsinflytande i hög grad uppfyller kraven för vad som främst 
karaktäriseras av informerande och konsulterande arbete. Vilka båda är typer av inflytande men som 
oftast inte har en direkt koppling till beslutsfattandeprocesser. Sedan finns ett fåtal exempel där unga 
genom ungdomsrådet, påverkanstorg och samverkansgrupperna har haft inflytande utifrån vuxnas 
initiativ, ungas egna initiativ och genom att unga själva styr. Dessa exempel är ytterst få sett till 
helheten kring arbetet med ungdomsdemokrati och därför bedöms kraven på dessa nivåer bara till viss 
del vara uppfyllda.  

 

Informerande insatser bedöms vara välförankrade i arbetet med ungdomsdemokrati, delvis utifrån 
ungdomscoachens uppdrag som informationsbärare mellan ungdomsrådet och samverkansgrupperna 
samt skol- och fritidsverksamheten. Men även genom att det är relativt vanligt att tjänstemän blir 
inbjudna till och besöker ungdomsrådet för att informera. Dessa former av dialoger är den vanligaste 
typen av samtal i kommunerna bland tjänstemän och sker oftast i ungdomsråden. Samtalen 
kännetecknas av att de inte är direkt kopplade till beslutsfattandeprocesser.  
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Konsulterande insatser bedöms vara väl välförankrade i arbetet med ungdomsdemokrati. Här finns 
flera aspekter som pekar på detta. Återigen är besök av tjänstemän hos ungdomsrådet för att föra 
dialog kring olika frågor vanligt och bidrar att tjänstemän kan konsultera och rådfråga ungdomarna 
om deras synpunkter. Exempelvis så har kultur och fritid vid ett tillfälle fört dialog med ungdomsrådet 
gällande etablering av e-sporthall i Ale. Det finns även en starkare koppling till de 
beslutsfattandeprocesserna där ungdomsrådets talesgrupp fått lämna synpunkter gällande fritidskort 
för ungdomar. Dessa synpunkter har varit med som underlag i de beslutsfattandeprocesserna på 
kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.  

Vuxnas initiativ bedöms vara någorlunda förankrade i arbetet med ungdomsdemokrati. 
Ungdomsrådet har sedan tidigare uttalat att de sällan får remisser och inte upplevs som en självklar 
remissinstans i frågor som rör ungdomar. Detta går i linje med vad MUCF tidigare konstaterat, 
nämligen att det är ovanligt att unga på ett systematiskt sätt involveras i den ordinarie 
beslutsprocessen i kommunen och att inflytandeforum sällan används som en formell remissinstans. 
Men även att det sällan förekommer en systematisk dialog mellan unga och beslutsfattande organ i 
kommunen. Här skiljer sig delvis Ale kommun från resterande kommuner i att det finns en 
systematisk dialog mellan ungdomsrådets talesgrupp och kommunstyrelsens arbetsutskott, även om 
dessa dialoger oftast inte är direkt kopplade till beslutsfattandeprocesser. Dessa dialoger ligger i stället 
mer i linje med vad MUCF bedömer vara dialoger som förs av mer informell karaktär.  Det finns dock 
ett par exempel på tillfällen där ungdomsrådet fått agera formell remissinstans. Exempelvis vid 
yttrande på motioner gällande öppettider av fritidsgård, giltighetstid för fritidskort på enskild skola 
samt yttrande om ändring i ungdomsrådets reglemente.  

Ungas initiativ bedöms vara någorlunda förankrade i arbetet med ungdomsdemokrati. Strukturen för 
ungdomsrådets arbete tillåter i hög grad ungdomarna att själva organisera sitt arbete. Ett bra exempel 
på detta är ansvaret och initiativen som tas gällande det årliga påverkanstorget som är uppskattat av 
både ungdomarna och politiker. Ale kommun sticker ut i detta sammanhang eftersom få kommuner 
organiserar ansökningsförfarandet till ungdomsråden (som även är den vanligaste formen av 
inflytandeforum i kommunerna) genom omröstning. Och troligtvis är det ännu färre kommuner med 
omröstning där ungdomarnas själva fått organisera dagen och dess innehåll. Ungdomsrådet har alltså 
tilldelats ett visst mandat som ger utrymme för att ta olika initiativ i genomförandet av 
påverkanstorget. Detta är dock en enskild sakfråga i vilket ungdomsrådet fått mandat till att ta egna 
initiativ, en annan är ungdomsrådets årliga budget som skulle kunna skapa mer möjligheter för 
ungdomar att ta initiativ och fatta beslut. Men som i realiteten är begränsad då största delen av 
budgeten i nuläget går till arvoden. Ale kommun sticker fortfarande ut i sammanhanget i jämförelse 
med andra kommuner då få erbjuder sina ungdomsråd några arvoden.  

Unga styr bedöms vara någorlunda förankrat i arbetet med ungdomsdemokrati. Ungdomsrådet själva 
har endast en gång tagit initiativ till ett ärende år 2020 då en skrivelse skickades till 
utbildningsnämnden med förslag på att kvalitén i skolornas sexualundervisning bör kartläggas. 
Ungdomsrådet föreslog att de själva genomför en kartläggning via enkät och lämnar över materialet 
till chef för elevhälsa och rektorer för vidare arbete. Utbildningsnämnden beslutade att notera 
informationen och uppdra åt utbildningsförvaltningen att följa utvecklingen. Dessa typer av initiativ är 
ovanliga och troligtvis även ytterst få bland andra kommuner men visar exempel på en god förmåga 
att stötta unga att hitta vägar för att driva frågor på eget initiativ med vuxna som stöd.  
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Summering och helhetsbedömning  
Sammanfattningsvis kan visa slutsatser dras utifrån utvärderingen gällande arbetet med 
ungdomsdemokrati i Ale kommun.  

• Att antagandet av policyn för ungdomsinflytande och ramverket för ungdomsinflytande 
bedöms bidragit till en ökad möjlighet för inflytande kopplat till de 
beslutsfattandeprocesserna. Och att möjligheterna till reellt inflytande bedöms ligga över 
snittet i jämförelse med andra kommuner.  
 

• Att det faktiska inflytandet som ungdomar utövat i kommunen i jämförelse med andra 
kommuner bedöms vara relativt genomsnittligt på helheten. Men att det faktiska inflytandet 
bedöms varit högt sedan antagandet av policyn för ungdomsinflytande och ramverket för 
ungdomsinflytande. Där både synpunkter, skrivelser och dialog mellan nämnderna och 
ungdomsrådet tagit plats under 2020–2021.   
 

• Att möjligheterna till reellt inflytande som nuvarande struktur möjliggör bedöms matcha det 
faktiska inflytandet som unga utövat inom ramen för kommunens arbete med 
ungdomsdemokrati. Det innebär att det bedöms finnas en rimlig nivå mellan möjligheterna 
ungdomarna får till reellt inflytande och utfallet i faktiskt inflytande kopplat till de 
beslutsfattandeprocesserna.  
 

• Att ungdomsinflytandet kopplat till de beslutsfattandeprocesserna varierar över tid och i hög 
grad är beroende av nämnderna och förvaltningarnas intresse och engagemang att lyfta frågor.  
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Andra kommuners arbete med ungdomsdemokrati utifrån ett 

reellt inflytande-perspektiv.   
Inom ramen för denna utvärdering är det svårt att göra en kvalitativ bedömning av kommunernas 
insatser inom ungdomsdemokratin utifrån webb-presentationerna och de samtal som har förts. 
Eftersom det sällan framgår hur mycket reellt inflytande ungdomar i andra kommuner har eller hur 
unga själva uppfattar deras möjligheter till inflytande. Det finns dock anledning att tro att Ale står sig 
väl i jämförelse med andra kommuner. 
 
När man ser på andelen förstagångsväljare som röstade vid senaste valet till kommunfullmäktige finns 
Ale med bland de 25 % kommunerna i Sverige som hade högst valdeltagande. I Ale röstade 84 % av 
förstagångsväljarna. Om det finns ett samband mellan ungdomsdemokratiarbetet i kommunen och 
viljan att använda sig av sin demokratiska rätt att delta i allmänna val är svårt att säga. Vi kan dock se 
att även Kungsbacka (89 %) och Hörby (85 %) finns bland de 25 % bästa kommunerna när det gäller 
förstagångsväljare (källa: SCB).  
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Förslag och konsekvensanalys  
Budget 
I dagsläget saknas en utpekad budgetpost för en tjänst som arbetar med ungdomsdemokrati eller 
demokratifrågor i stort inom kommunen. I stället har arbetsuppgifterna delats upp och fördelats ut på 
olika tjänster. Demokratifrågor hanteras av avdelningen för kansli och säkerhet under 
kommunstyrelsen. Kultur och fritid har inom den öppna ungdomsverksamheten tillsatt en 
ungdomscoach som arbetar med ungdomsrådet. På samma gång har sektor kultur och fritid inte något 
uppdrag att arbeta med ungdomsdemokrati och det finns inte heller några budgetmedel avsatta för 
uppdraget. Det bidrar till svårigheter för att genomföra arbetet med ungdomsdemokrati när budgeten 
är knapp och ansvarsfördelningen är otydlig. En samlad och tydlig budget kombinerat med tydligt 
ansvar för att arbeta med demokratifrågor skulle underlätta och förstärka arbetet. 

Reglemente 
I reglementet för kommunstyrelsen 5 § står följande: 
”Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt 
 1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,” 
 
I reglementet för kultur- och fritidsnämnden står följande i § 12:  
”Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens öppna ungdomsverksamhet”, och i § 13 ” 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fältverksamhet”. 
 
Sammanfattningsvis finns ansvaret för demokratifrågor hos kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden har inget ansvar för ungdomsdemokrati. I praktiken har den öppna 
ungdomsverksamheten tagit ansvar för ungdomsrådets verksamhet utifrån sin kunskap och 
erfarenheter att arbeta tillsammans med ungdomar. Den öppna ungdomsverksamheten har inte fått 
ekonomisk kompensation för det arbetet. 
  

Omvärldsanalys 
I den omvärldsanalys som har gjorts finns en tydlig trend att arbetet med ungdomsdemokrati och 
ungdomsråd organisatoriskt placeras under kommunstyrelsen. Fördelar som nämns är att det är lättare 
att nå ut med ungdomsfrågor i hela den kommunala organisationen och att ungdomsrådet även 
upplevs finnas närmare kommunstyrelse, kommunfullmäktige och demokratiberedning. 

I flera kommuner finns en tjänst som utvecklingsledare demokrati och i det arbetet ingår kommunens 
samtliga demokratifrågor där ungdomsdemokrati kan vara en större eller mindre del av uppdraget. 
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Styrande dokument 
En genomlysning av styrdokument och regelverk utifrån nuvarande organisation och med siktet 
inställd mot den framtida organisationen föreslås följande rekommendationer. 

Styrdokument, 
regelverk 

Syfte Rekommendation 

Policy för 
ungdomsinflytande 
(2019-06-17) 

Att förse ungdomar (13–20 år) med 
den plattform och de verktyg de 
behöver för att kunna nyttja sin rätt till 
inflytande enligt konventionen om 
barns rättigheter och den nationella 
ungdomspolitiken och därmed säkra 
ungdomars delaktighet i kommunala 
beslutsprocesser och inflytande i 
frågor som har betydelse för samhället 
i stort.  

Policyn hänvisar till konventionen om barns 
rättigheter och den nationella ungdomspolitiken 
och tillför inga specifika krav för Ale kommun. 

Ansvarig nämnd behöver namnges i policyn. 

Ramverk Ramverket syftar till att säkra 
ungdomars (13–20 år) delaktighet i 
kommunala beslutsprocesser och 
inflytande i frågor som har betydelse 
för samhället i stort. 

Handlingen behöver göras om och anpassas till 
nuvarande regelverk för styrande dokument. Ett 
förslag är att göra om det till en 
verksamhetsplan anpassad till nuvarande 
verksamhet i ungdomsrådet. 

Reglemente för 
ungdomsrådet 

Ungdomsrådet är ett verktyg i arbetet 
med frågor som berör ungdomar i 
allmänhet såsom arbetet med 
strategisk plan, verksamhetsplan med 
budget (kommunstyrelsens 
beslutsområde) samt i större 
samhällsplaneringsfrågor 
(samhällsbyggnadsnämndens 
beslutsområde). 

Om ramverket görs om behöver reglementet 
anpassas till det.  

Regelbunden översyn av reglemente och policy 
behöver göras minst en gång under 
mandatperioden.  

Kommunstyrelsen har ett uttalat ansvar för 
ungdomsrådet enligt följande i reglementet: ” 
Ungdomsrådet är organisatoriskt knuten till 
kommunstyrelsen.” samt                            ” 
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa 
budgeten för ungdomsrådet.”  

  

Reglemente för 
kommun-styrelsen 

5 § står följande: ”Kommunstyrelsen 
ska vid utövandet av sin 
ledningsfunktion särskilt 
 1. leda utvecklingen av den 
kommunala demokratin och 
medborgarinflytandet,” 

Kommunstyrelsen har ansvar för den 
kommunala demokratin. 

Reglemente för 
kultur- och 
fritidsnämnden  

12 § ”Kultur- och fritidsnämnden 
ansvarar för kommunens öppna 
ungdomsverksamhet”, och i § 13 ” 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar 
för kommunens fältverksamhet”. 

  

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för den 
öppna ungdomsverksamheten och 
fältverksamheten. 
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Rekommendationer 
I rapporten presenteras metoder för att utvärdera ungas inflytande och demokrati. Det finns även 
andra aspekter i sammanhanget som kan vara svåra att mäta och värdera. Ungdomarna som är med i 
ungdomsrådet och påverkanstorg får erfarenhet och kunskaper om hur man kan påverka samhället. En 
trettonåring som kommer in i ungdomsrådet har vanligtvis inga erfarenheter av politiskt arbete och 
kanske inte heller självförtroende att ta kontakt och diskutera med vuxna politiker. Efter en tid i 
ungdomsrådet sker en snabb utveckling och mognad hos deltagarna att vara aktiv i samhällsdebatten.  
Det finns exempel på hur tidigare deltagare, i tidig tjugoårsålder, blir politiskt aktiva och är invalda i 
kommunfullmäktige och är nominerade till riksdagen.  

Vid det årliga påverkanstorget bjuds alla ungdomar och politiker i kommunen in till ett gemensamt 
möte där ungdomsrådet har valt ut ett antal frågor som diskuteras tillsammans. Ett unikt tillfälle för 
ungdomar att var med och påverka många gånger på ett mer informellt sätt och i tidiga skeden där 
resultatet ändå leder fram till påverkan och samhällsförändringar som inte alltid går att notera i till 
exempel politiska beslut.  

Deltagarna i ungdomsrådet är förebilder för andra ungdomar i kommunen och visar på hur det går att 
påverka den kommunala verksamheten. Politiker och chefer bjuds in till ungdomsrådet vilket ger 
möjlighet till påverkan som inte alla gånger noteras. Ungdomars åsikter och tankar blir vid de här 
mötena synliga och kända för vuxenvärlden och ledningsgrupper inom kommunen.   

Tjänstemän bjuder in sig till ungdomsrådet för att presentera och diskutera uppdrag och projekt. Det 
kan vara att diskutera frågeställningar eller att man vill ha med ungdomarna i arbetet. Även i de här 
situationerna får ungdomar möjlighet till inflytande som inte alltid kan mätas eller värderas på ett 
konkret sätt. 

Förslag för den framtida organisationen 
Enligt punkt 4 i uppdraget ska utredningen arbeta fram följande: ” Ta fram förslag som också 
konsekvensbeskriver vad avser ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för struktur och 
ramverk för ungdomsdemokrati utifrån best practice (se punkt 2) med förslag på hur nu rådande 
policy och eventuella tillhörande andra styrande dokument bör förändras för att motsvara föreslaget 
upplägg.” 

Utredningen har behandlat och presenterat förslag för de styrande dokumenten. I omvärlds spaningen 
sammanfattas ”best practice” och hur andra gör. Ungdomsrådets verksamhet i kommunen är 
uppskattad av alla som har intervjuats och bedömningen är att verksamheten ligger långt fram i ett 
nationellt perspektiv. För den framtida organisationen finns två huvudförslag som här beskrivs 
kortfattat med motivering och konsekvenser. 
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Demokratit jänst -  kommunstyrelsen  
Inför en tjänst, organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen, som utvecklingsledare demokrati där 
ungefär halva tjänsten är arbete med ungdomsrådet. Det finns en trend att organisera arbetet på det här 
sättet bland de kommuner som har studerats. Fördelar som lyfts fram är att det är lättare att nå ut i hela 
förvaltningen och att arbetet i råd och nämnder organisatoriskt placeras närmare varandra.  

Konsekvenser 

• Det saknas erfarenheter hos kommunstyrelsen att arbeta med ungdomsråd och ungdomar.  
• Den dagliga kontakten med ungdomar och att finnas där ungdomar är riskeras att försämras 

eller försvåras. Vilket kan leda till svårigheter att få kontakt och rekrytera ungdomar. 
• Viktigt att behålla ett coachande arbetssätt så att det är ungdomarnas frågor som står i 

centrum.  
• Övriga demokratifrågor är inte samlade i en tjänst vilket kan leda till att en översyn och 

omorganisation behövs för att skapa en demokratitjänst. 
• Viktigt att notera är att det saknas budget för en ”demokratitjänst”. 

  

Ungdomscoach – kultur och frit id 
I nuvarande organisation är det en av ungdomscoacherna som har ansvar för ungdomsrådets 
verksamhet. Arbetet bedöms omfatta cirka en halvtidstjänst. Arbetet utförs organisatoriskt inom den 
öppna ungdomsverksamheten medan det uttalade ansvaret, enligt reglementen, finns hos 
kommunstyrelsen. Fördelen är att verksamheten är nära ungdomarna i skolan och inom 
fritidsverksamheten och att kunskapen att bemöta ungdomar är mycket god. 

  

Konsekvenser 

• Det är svårare att nå ut i den kommunala organisationen från den öppna 
ungdomsverksamheten. 

• Verksamheten hamnar i ett organisatoriskt ”mellanrum” eftersom tjänsten är placerad inom 
öppen ungdomsverksamhet medan ansvaret finns hos kommunstyrelsen. 

• Viktigt att notera är att det saknas budget för en ungdomscoach med ansvar för 
ungdomsrådets verksamhet. 
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Policy för ungdomsinflytande 

Bakgrund 
 
Delaktiga medborgare bidrar med kunskap och erfarenhet som utvecklar våra processer och förbättrar 
våra verksamheter. Detta fördjupar demokratin och stärker civilsamhället. Ökad delaktighet i samhället 
och makten att påverka sin egen livs- och arbetssituation främjar hälsan.i Vi ska se till att våra 
processer är effektiva, kunskapsbaserade och utgår från människornas behov och förutsättningar. 
Samt att de ständigt utvecklas med fokus på bemötande, nytänkande och samverkan.ii  
 
Denna policy är en grund för det dagliga arbetet och en vägledning i gemensamt synsätt och 
gemensamma ambitioner. 
 
Mål 
 
Att förse ungdomar (13-20 år) med den plattform och de verktyg de behöver för att kunna nyttja sin 
rätt till inflytande enligt konventionen om barns rättigheter och den nationella ungdomspolitiken och 
därmed säkra ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser och inflytande i frågor som har 
betydelse för samhället i stort. 
 
För Ale handlar det såväl om att få bättre beslutsunderlag och fler förslag på lösningar som om att 
förankra beslut om morgondagen med de som ska leva med, bära upp och ta ansvar för dem i 
framtiden. Med målet betonas därför också att ungdomars kunskaper, erfarenheter och värderingar 
måste tas tillvara som en resurs och beaktas för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.  
 
Tillämpning 
 
Denna policy konkretiseras genom: 

 Ramverket för ungdomsinflytande 
 Reglemente för ungdomsrådet 

 
Ansvar och omfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutar om policyn för ungdomsinflytande. Nämnd/styrelse är ansvariga för att 
arbetet med ungas inflytande bedrivs enligt ramverket för ungdomsinflytande samt reglemente för 
ungdomsrådet.  
 
Policyn omfattar all verksamhet som bedrivs av Ale kommun. Externa parter, såsom entreprenörer, 
inhyrd personal, konsulter, leverantörer och övriga uppdragstagare omfattas också av policyn och 
underliggande bestämmelser. 
 
Uppföljning 
 
Uppföljning av arbetet med ungdomsinflytande ska genomföras varje år i enlighet med vad som 
föreskrivs i ramverket för ungdomsinflytande. Policyn i sin helhet ska revideras efter behov. 
 
 
 

i Ale  Lätt att leva. Strategisk plan: medskapande invånare. 
ii Ale  Lätt att leva. Strategisk plan: underlätta människors vardag. 
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Ramverket för ungdomsinflytande 

Ramverket syftar till att säkra ungdomars (13-20 år) delaktighet i kommunala beslutsprocesser och 
inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort. 
 
Ramverket förser kommunen med en plattform som syftar till att öka ungdomars delaktighet och inflytande i 
kommunen genom att öka känslan av sammanhang; att ungdomar begriper hur det lokala 
ungdomsinflytandet fungerar och varför deras perspektiv behövs, att de upplever att de har verktygen som 
krävs för att vara delaktiga i processen och att de upplever att deras delaktighet känns meningsfull. 
 

1. Plattformen 
 

- Ungdomsrådet är ett organ för att stärka ungdomars möjlighet till inflytande i sådana frågor som 
allmänt berör ungdomar i Ale. Ungdomsrådet arbetar utifrån vad som föreskrivs i rådets reglemente. 
Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av ungdomsrådet ligger hos samordnare 
ungdomsinflytande. 

 
- På högstadieskolorna samt Ale gymnasium ska det finnas en struktur där klassråd kopplas till 

elevråd som kopplas till ungdomsrådet. Elevråden medverkar på det årliga påverkanstorg. Ansvaret 
för elevinflytandets utveckling och kvalitetssäkring ligger hos elevinflytandegruppen. 

 
- Det ska även finnas ett strukturerat ungdomsinflytande inom kultur och fritid. Ansvaret för utveckling 

och kvalitetssäkring av ungdomars inflytande inom kultur och fritid ligger hos ungdomskulturgruppen. 
 

- Kommunen genomför årliga enkätundersökningar i högstadieskolorna som syftar till att ungdomarna 
utvärderar verksamheterna inom sektor utbildning, kultur och fritid. Ansvaret för enkäternas kvalitet, 
genomförande och återkoppling ligger hos sektorns verksamhetschefer/enhetschefer. 

 
- Påverkanstorg är ungdomsrådets årliga forum. Där samlas bland annat plattformens 

inflytandegrupper och samverkansgrupper (ungdomsinflytandegruppen, elevinflytandegruppen & 
ungdomskulturgruppen) och samtalar om enkätresultaten och hur kommunen kan gå framåt. 
Resultatet av samtalen ligger till grund för ungdomsrådets nya årsplan. Under påverkanstorg röstar 
de unga deltagarna fram vilka som ska sitta som representanter i ungdomsrådet under det 
kommande året. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av påverkanstorg ligger hos 
samordnare ungdomsinflytande. 

 
- Panelen är ungdomsrådets verktyg för att nå ut till ungdomarna med frågor och inbjudningar. 

Medlemskap i ungdomsrådets panel är frivilligt för alla ungdomar i kommunen. Panelen är även ett 
verktyg för att inspirera till ett ökat intresse för delaktighet och inflytande hos unga som vanligtvis 
inte är engagerade. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av panelen ligger hos samordnare 
ungdomsinflytande. 

 
- Forum används för att samla ungdomar för att samtala om olika frågor. Det kan vara allt från 

ungdomsrådets årliga påverkanstorg till att göra en workshop kring planeringen av en 
samhällsutveckling där ungdomar bjuds in för att ha inflytande. Alla forum som syftar till ungas 
inflytande ska stämmas av med ungdomsrådet för möjligt samarbete och samordnare 
ungdomsinflytande ska informeras. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring ligger hos den som 
anordnar forumet. 
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2. Funktioner och samverkansgrupper med ansvar för plattformens verksamhet 

2.1 Samordnare ungdomsinflytande 
 
Samordnarens uppdrag är att utveckla och kvalitetssäkra kommunens arbete med ungdomsinflytande i 
samverkan mellan sektorerna. 
 
Samordnarens roll är att: 
 

- Arbeta strategiskt och operativt för att öka ungdomarnas delaktighet och inflytande. 
- Stötta kommunens inflytandegrupper; som till exempel ungdomsrådet och elevråden. 
- Samordna och delta i ramverkets samverkansgrupper. 
- Regelbundet utvärdera ungdomsinflytandet och följa upp. 
- Utveckla strategier och verktyg för återkoppling och använda dessa i arbetet. 
- Nätverka med andra kommuner och organisationer i syfte att inspirera och inspireras. 

2.2 Ungdomsinflytandegruppen 
 
Ungdomsinflytandegruppens syfte är att säkerställa att kommunens processer lever upp till ungdomsrådets 
reglemente. Ungdomsinflytandegruppen består av: 
 

 Ungdomsrådets talesgrupp. 

 Kommunstyrelsens ordförande och 1:a vice ordförande. 

 Övriga kommunalråd. 

 Kultur- och fritidsnämndens ordförande och 1:a vice ordförande. 

 Kommunchef. 

 Sektorchefer. 

 Samordnare ungdomsinflytande. 

 Utvecklings- och förvaltningssekreterare. 
 
Ungdomsinflytandegruppen träffas 3 ggr per termin och det är ungdomsrådet som är sammankallande part. 
Kommunstyrelsens ordförande och 1:a vice ordförande, samordnare ungdomsinflytande och utvecklings- 
och förvaltningssekreterare är alltid kallade. Övriga funktioner kallas efter behov. Samtliga funktioner har 
möjlighet att väcka frågor för gruppen att diskutera minst en vecka innan mötet äger rum.  
 
Ungdomsinflytandegruppen medverkar årligen på ungdomsrådets påverkanstorg. 

2.3 Elevinflytandegruppen 
 
Elevinflytandegruppen har i uppdrag att kontinuerligt utvärdera, utveckla och förbättra elevinflytandet i Ales 
högstadieskolor samt Ale gymnasium. Gruppen möts minst en gång per termin och medverkar på 
ungdomsrådets påverkanstorg. Gruppen består av: 
 

 Elevrådens ordförande och vice ordförande. 

 Rektorer, alternativt representanter. 

 Elevrådsansvariga lärare. 

 Skolcoacherna från den öppna ungdomsverksamheten. 

 Samordnare ungdomsinflytande. 
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2.4 Ungdomskulturgruppen 
 
Ungdomskulturgruppens uppdrag är att säkerställa att ungdomar har inflytande i enheternas verksamheter. 
Ungdomskulturgruppen ska medverka på ungdomsrådets påverkanstorg. Ungdomskultursgruppen består 
av: 
 

 Enhetscheferna, alternativt representanter. 

 Tjänsteperson från vardera enhet. 

 Samordnare ungdomsinflytande. 
 
I dagsläget så finns det näst intill ingen strukturerad plattform för det unga inflytandet inom kultur och fritid. 
En förutsättning för det unga inflytandet inom kultur och fritid är att det finns en plattform för ungdomar att 
kunna använda sig av (likt klassråden och elevråden för elevinflytandet), samt att ungdomskultursgruppen 
aktivt arbetar för att ungdomar, åtminstone representativt, tar del av den. Detta innebär att det ska finnas 
minst en kvalitativ plattform som kontinuerligt utvärderas, följs upp och utvecklas tillsammans med ungdomar 
i kommunen. 

Återkoppling 
 
När ungdomar tar del av plattformen och gör sina röster hörda så är återkoppling en förutsättning för att 
systemet ska fungera.  
 
Återkopplingen ska innehålla: 

- Hur går processen till framåt? Vad är nästa steg? 
- Vad är det för beslut som tas i frågan? 
- Vad är orsaken till beslutet? 

 
Återkopplingen ska ske inom hela plattformen; allt från att en elev har kommit och gjort sin röst hörd till en 
lärare angående en utvecklingsfråga till att ungdomsrådet har lyft en fråga. Det är även viktigt att 
återkopplingen fungerar mellan ungdomarnas egna instanser, såsom mellan elevrådet och klassråden eller 
mellan ungdomsrådet och deras panel. Ansvariga för plattformens olika delar ska se till att återkoppling sker 
på lämpligt sätt. 
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.37
Datum: 2022-03-23
Enhetschef Kultur Ulf Berglund
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Kultur- och fritidsnämnden

Beskrivning av ersättningsavtal samt avtal om hyresvillkor

mellan Ale folkets hus förening och Ale kommun

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen rörande ersättningsavtal och hyresvillkor

mellan Ale Folketshusförening och Ale kommun.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har uppdragit kulturenheten att beskriva de ekonomiska

relationerna som råder mellan Ale Folketshusförening och Ale kommun.

Åsa Turesson Ulf Berglund

Sektorchef Enhetschef

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande

· Power Point dokument "Presentation_avtal_Folkets Hus"

Enhetschef kultur Ulf Berglund delgav denna information muntligt på nämndens
sammanträde 2022 -02-17 med stöd av en Power Point-presentation. Presentationen har
skickats till nämndens deltagare.

Här följer i text beskrivning av rådande avtal och ekonomiska förhållanden.

Ale Folketshusförening har verksamhet i tre fastigheter:

Nol Folkets hus (föreningsägd) Älvängen Folkets hus (föreningsägd)

Medborgarhuset i Alafors (kommunägd)
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Avtal rörande Folkets Hus i Nol (Dessa avtal finns hos sektor fastighet)

Ale kommun

Hyresavtal Älvsalen (skolmatsalen) m.fl. ytor (2001). Årshyra 375 000 SEK (indexklausul)

Hyresavtal Cafeterian våningsplan 1 (2018). Årshyra 63 000 SEK

Städavtal skolmatsalar (2018). Månadsavgift 6 500 SEK (78 000 per helår)

Hyresavtal kontor plan 2 (2018). Årshyra 59 500 SEK (indexklausul)

Städavtal kontor, sal 217-221 (2018). Årsavgift 25 168 SEK (indexklausul)

Lärarförbundet

Hyresavtal kontorslokal (2017). Årshyra 36 900 SEK (indexklausul)

Städavtal av kontorslokal (2017). Årsavgift 12 600 SEK

Ersättningsavtal samt avtal om hyresvillkor mellan föreningen och kommunen

1. Avtal gällande ersättning för uthyrning av Medborgarhuset (från 1994).

2. Avtal gällande ersättning för uthyrning samt uthyrningsvillkor för Folkets hus i Nol och
Älvängen (från 2000)

Båda avtalen sades upp för omförhandling av kommunen 2015. De nya avtal som avsågs att
träffas har inte undertecknats. De båda avtalen har därför fortsatt gälla.

1. Avtalet gällande ersättning för uthyrning av Medborgarhuset är uppsagt till upphörande per
2022-12-31.

2. Avtal gällande uthyrningsvillkor av Folkets hus i Nol och Älvängen är uppsagt till
upphörande 2022-12-31.
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Ersättnings- och bidragssammantällning Ale Folketshus

Driftsbidrag Folkets Hus - kallat bidrag då avtalsersättningen konteras på konto
”driftsbidrag"*

Verksamhetsbidrag Folkets Hus

Investeringsbidrag (möjligt att söka i konkurrens med andra)

Projekt- och arrangemangsbidrag (möjligt att söka i konkurrens med andra)

Total ersättning till Folkets Hus 2021 uppgick till 831 000 SEK varav

731 000 sek baseras på *avtal.

Sammanställning kommunala transaktioner till Folkets hus

Verksamhets- och driftsbidrag 831.000 SEK

Fasta hyres- och städavtal Nol 650.000 SEK

Enstaka hyrestillfällen med vaktmästare 450 SEK/h

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

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 xxxx-xx-xx

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.





Verksamhet i tre fastigheter
Ale Folketshusförening har verksamhet i tre fastigheter:
• Nol Folkets hus (föreningsägd)

• Älvängen Folkets hus (föreningsägd)
• Medborgarhuset i Alafors (kommunägd)



Avtalssammanställning 
Folkets hus och Ale kommun



Avtal Nol Folkets hus
Dessa avtal finns hos fastighet

Ale kommun
• Hyresavtal Älvsalen (skolmatsalen) m.fl. ytor (2001). Årshyra 375 000 SEK 
(indexklausul)

• Hyresavtal Cafeterian våningsplan 1 (2018). Årshyra 63 000 SEK 
• Städavtal skolmatsalar (2018). Månadsavgift 6 500 SEK (78 000 per helår)
• Hyresavtal kontor plan 2 (2018). Årshyra 59 500 SEK (indexklausul)
• Städavtal kontor, sal 217-221 (2018). Årsavgift 25 168 SEK (indexklausul)
Lärarförbundet
• Hyresavtal kontorslokal (2017). Årshyra 36 900 SEK (indexklausul)
• Städavtal av kontorslokal (2017). Årsavgift 12 600 SEK



Ersättningsavtal samt avtal om hyresvillkor 
mellan föreningen och kommunen
• Avtal gällande ersättning för uthyrning av Medborgarhuset (från 1994).

• Avtal gällande ersättning för uthyrning samt uthyrningsvillkor av Folkets hus i Nol och 
Älvängen (från 2000).

Båda avtalen sades upp för omförhandling av kommunen 2015. De nya avtal som avsågs 
att skrivas har inte undertecknats, därför har avtalen fortsatt gälla.

Avtalet gällande ersättning för uthyrning av Medborgarhuset är uppsagt till upphörande per 
2022-12-31

Avtal gällande uthyrningsvillkor av Folkets hus i Nol och Älvängen är gällande men kan 
sägas upp senast 31 mars till upphörande 2022-12-31.



Ersättning- och 
bidragssammanställning 

Folkets hus och Ale kommun



Föreningsbidrag från Kultur & fritid

• Driftsbidrag Folkets Hus - kallat bidrag då avtalsersättningen konteras på 
konto ”driftsbidrag"*

• Verksamhetsbidrag Folkets Hus
• Investeringsbidrag (möjligt att söka i konkurrens med andra)
• Projekt- och arrangemangsbidrag (möjligt att söka i konkurrens med 

andra)
• Total ersättning till Folkets Hus 2021 uppgick till 831 000 SEK varav 
    731 000 sek baseras på *avtal.



Kommunala transaktioner till Folkets hus

Folkets 
hus

Fasta hyres- och 
städavtal Nol
650 000 SEK

Verksamhets- 
och driftsbidrag
831 000 SEK

Enstaka 
hyrestillfällen 

med 
vaktmästare
400 SEK/h





20191007
Motion om att avsluta bidragsavtal med Folkets hus förening

Kommunen kommer framöver att behöva spara in skattemedel där vi kan. Vi har uppmärksammat att

föreningen folkets hus får särskilda bidrag för att driva runt sina lokaler.

Sverigedemokraterna värnar kärnverksamheten framför allt annat dvs. skola och omsorg. Att då

subventionera och ge ett enskilt bidrag till en förening ser vi som uteslutet.

Vi är väl medvetna om att folkets hus även tillhandahåller lokaler till kommunen för bland annat

skolans behov.

Vi värnar likabehandlingsprincipen och ingen vare sig det gäller person, brukare, företag eller

förening ska särbehandlas. Vi kan inte se att Folkets hus förening behandlas enligt

likabehandlingsprincipen utan de särbehandlas positivt exempelvis i jämförelse med våra

bygdegårdsföreningar.

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta:

- Att avsluta alla bidragsavtal med folkets hus förening

- Att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande riktlinjer ”KULTURSTÖD ALE KOMMUN -

Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild fritidsanläggning”.

Robert Jansson(SD) Marita Henriksson(SD) Pernilla Johansson(SD)
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2019.59
Datum: 2022-03-23
Enhetschef kultur, Ulf Berglund
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Kultur- och fritidsnämnden

Motion om att avsluta bidragsavtal med Folkets hus -

Sverigedemokraterna

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen
besvarad.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att avsluta bidragsavtal med Ale
Folketshusförening.

Det finns två avtal som reglerar ersättning för att Ale Folketshusförening hyr ut sina lokaler i
Nol och Älvängen. Båda dessa avtal är uppsagda till upphörande per årsskiftet 2022/2023.

Åsa Turesson Ulf Berglund

Interimchef Enhetschef kultur

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande

· Motion om att avsluta bidragsavtal med Ale Folketshusförening, Sverigedemokraterna
2019-10-07

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:
Kultur- och fritidsnämnden
Enhetschef, Ulf Berglund

För kännedom:

Sverigedemokraterna
Ale Folketshusförening
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Bakgrund

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att avsluta bidragsavtal med Ale
Folketshusförening. I sin motion formulerar Sverigedemokraterna två förslag till
Kommunfullmäktige.

Motionens första förslag till Kommunfullmäktige:
”Att avsluta alla bidragsavtal med Folkets hus förening”

Motionens andra förslag till Kommunfullmäktige:
”Att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande riktlinjer ’KULTURSTÖD ALE
KOMMUN – Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild fritidsanläggning’

De två avtal som reglerar ersättning för att Ale Folketshusförening hyr ut sina lokaler i Nol
och Älvängen är uppsagda till upphörande per årskkiftet 2022/2023.

Ale Folketshusförening kommer, efter det att dessa två avtal har slutat gälla, kunna ansöka
om bidrag för sin verksamhet utifrån gällande riktlinjer för föreningsbidrag.

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

Riktlinjer för föreingsbidrag för föreningar i Ale kommun. KFN.2019.41

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet fattas av kultur- och fritidsnämnden. Nämndsekreterare kommer att expediera
beslutet.
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Information till KFN
BAKGRUND

Under pandemin har den digitala arenan tagit allt större del av mångas liv. Fältgruppen har
framfört en idé med att införa en chattfunktion för att på så sätt nå fler barn och unga och vara
mer tillgängliga på ungdomars fria tid, framförallt flickor. Under hösten 2021/vinter 2022 har
kultur och fritid undersökt om det är möjligt att realisera idén. Undersökningen har bestått i att
tillsammans med fältgruppen identifiera vilka behov och användningsområden som
chattfunktionen kan erbjuda. En omvärldsanalys och kontakt med andra kommuner som
använder chattfunktionen har genomförts. Samt dialog med IT inom Ale kommun för att se
över de tekniska förutsättningarna samt avtalsöversyn.

Kultur och fritid kommer under 2022/2023 att arbeta med projektet för att införa en
"chattfunktion" i befintlig app "Ung i Ale".

Chattfunktionen används för närvarande av ca 60 kommuner i Sverige och kontakt har tagits
med bland annat Härryda, Mölndal och Uddevalla kommun för ett erfarenhetsutbyte.

SYFTE

Syftet är att nå fler barn och ungdomar på deras arena. Tanken är att bjuda in kuratorer och
familjeenheten för att besvara frågor, men också att visa på vilka andra stöd som finns att tillgå
för barn och unga i kommunen.

Ungdomar som söker kontakt i chattfunktionen kommer att vara helt anonyma och all
information raderas efter 24 timmar. Den informationen kommer att delges till alla som startar
upp en chatt och de bekräftar genom att klicka sig vidare.

TIDPLAN

Under april och maj månad kommer fältgruppen att marknadsföra chattfunktionen i alla medier
samt påbörja utbildning och upprättande av rutiner och planering för bemanning av
chattfunktionen. IT avdelningen har varit delaktiga i dialog och systemstödet är kompatibelt
med Ale kommuns digitala plattform.

Startdatum är 1 juni 2022, strax före skolorna slutar. Inledningsvis kommer det att vara två
fältarbetare som bemannar för att vara stöd.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Imbox som leverantör av tjänsten är även personuppgiftsbiträde till
personuppgiftsansvarig(PuA), det vill säga kultur och fritidsnämnden. I enlighet med
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dataskyddsförordningen ska ett personuppgiftsbiträdesavtal (Pub-avtal) upprättas mellan biträde
och personuppgiftsansvarig.

Ale kommun använder ett Pub-avtal som utgår från en mall från SKR, som är godkänt av
kommunens dataskyddsombud (DSO).

För att skriva på kommunens Pub-avtal vill leverantören ha en ansvarsbegränsning på max 2 x
kontraktssumman i punkterna 13.1 och 13.2, vilket är att betrakta som en avvikelse.
Skrivningen är avstämd med DSO, som främst rekommenderar att PuA hålls helt skadelös i
enlighet med ursprunglig skrivning. Dock bedöms att begränsningen som acceptabel, under
förutsättning att skyddsåtgärder vidtas av personuppgiftsansvarig.
DSO har även kännedom om andra personuppgiftsansvariga som har ingått avtal innehållande
samma skrivning med leverantören.

Verksamheten har genomfört en informationsklassificering av tjänsten och identifierat risker i
hantering av personuppgifter utifrån dataskyddsförordningen samt tagit fram förslag på åtgärder
för att minimera dessa.
Utifrån att verksamheten har försökt efterleva förordningen och minimera riskerna så långt det
är rimligt och möjligt bedöms personuppgiftsbiträdes ansvarsbegränsning i Pub-avtalet som
hanterbar för personuppgiftsansvarig.

UPPHANDLING

Beloppet överstiger 100 tkr. Beloppet är gränsen för upphandling men eftersom Ale kommun
har licensavtal med Atea kan programvara avropas från befintligt avtal.
(källa: Per-Erik Lundahl)

KOSTNAD

Supportabonnemang är 80 tkr per år men det tillkommer 25 tkr för införandet i en mobilapp.

Kostnaden för uppstart och för första året av chattfunktionen kommer att finansieras fullt ut av
kommunstyrelsens folkhälsomedel. Kontaktperson är utvecklingsledare Julia Widbom.
Kostnader som uppstår för kultur och fritid är de personella. Fortsatt finansiering är oklar.

Under hösten kommer uppföljning av chattfunktionen att ske mellan fältgruppen och
leverantören Imbox. Kontaktpersoner på Imbox är Joakim Rosén och Sabina.

KF MÅLSÄTTNING

Att införa chattfunktion är en insats som är i linje med kommunfullmäktiges strategiska
målsättning för Hälsa och välbefinnande. Till alla sektorer finns ett uppdrag som avser
"Resultatet av den utredning om psykisk hälsa som är gjord (2020-06-01) som ska
genomföras".

Införandet av chattfunktion kommer innebära en ökad tillgänglighet för barn och unga i Ale på
deras fria tid. Aktiviteten är ett främjande och förebyggande arbete i att motverka psykisk
ohälsa och följs upp i styr och ledningssystemet Stratsys.

Sannolikt kommer samverkan med andra sektorer och avdelningar att öka genom
chattfunktionen.
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Verksamhetsutvecklare Jeanette Liveland Colombo
Tel:
E-post: jeanette.liveland-colombo@ale.se
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.38
Datum: 2022-03-01
Verksamhetsutvecklare Jeanette Liveland Colombo

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

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport internkontroll 2021 helår

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa uppföljningsrapport intern kontroll 2021

helår

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll 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.

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 att risken är minimerad varför sektorn föreslår att kontrollpunkt bör kvarstå till
internkontrollplan 2022.

Kontrollpunkt som avser månadsvis kostnadskontroll för chefer inför löneutbetalning visar att
den inte sker kontinuerligt varför sektorn föreslår att kontrollpunkt kvarstår till
internkontrollplan 2022. Kostnadskontrollen har också visat att det finns behov att genomföra
kommunikationsinsatser till alla medarbetare om vilket eget ansvar varje medarbetare har att
bokföra tid och avvikelser och återkoppla till chef om löneutbetalning ej stämmer överens
med faktisk arbetstid. I samband med granskning framkom det svårigheter för sektorns chefer
att genomföra kostnadskontroll via mobil utan måste ske vi dator.

Åsa Turesson Jeanette Liveland Colombo

Sektorchef Verksamhetsutvecklare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-01

Uppföljningsrapport internkontrollplan för kultur och fritidsnämnden 2021 helår

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Sektorchef kultur och fritid

För kännedom:

Enhetschefer inom kultur och fritid

Ärendet

I ärendet redovisas en uppföljning av arbetet med internkontrollplan under 2021 utifrån de

risker som identifierats.

Ekonomisk bedömning

Samtliga årets internkontrollpunkter kan vara en risk och få en negativ ekonomisk

konsekvens varför de bör kvarstå till kommande år

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

I Kommunallag kap 6. 6§ anges: Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Kommunala styrdokument som kan ha påverkan på beslutet är Policy för internkontroll och

riktlinje för intern styrning och kontroll inom Ale kommun.

Remissyttrande

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

Bifogad internkontrollplan 2021 redovisar genomförd uppföljning

Förvaltningens bedömning

Uppföljningen av 2021 års internkontrollplan är genomförd inom de tre områdena ekonomi,

regelverk och verksamhet. Tre av fyra kontrollpunkter föreslås kvarstå till handlingsplan

2022.
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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. 

  



Initiativärende 

 

Undertecknad har genom Surte fotbollsklubb, genom tidningsartiklar, genom e-post etc. etc. 

blivit uppmärksammad på att fotbollsklubben i Surte har en stor önskan av att Ale kommun  

anlägger en konstgräsplan på Surte Idrottsplats. 

 

Efter ett möte den 17:e februari 2022 med representanter för Ale Fritid och Fastighet där 

möjligheten till en framtida konstgräsplan diskuterades föreslår jag att; 

 

 

- vi ger förvaltningen inom Kultur- & Fritid i uppdrag att utreda möjligheten 

till att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats eller annan plats i södra 

Ale som bedöms vara lämplig. 

 

 

Skepplanda 2022-02-21 

 

 

Sonny Landerberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Skapad: 2022-03-24

Redovisning av delegeringsbeslut till Kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2022-03-31

Tidsperiod: 2022-02-10 – 2022-03-23

Diarienummer Handling Beslut Beslutdatum Delegat

KFN.2022.24

Delegeringsbeslut,
Studieförbundsbidrag
ABF 2022 

ABF beviljas ett
studieförbundsbidrag om
224 504 SEK.

2022-02-01
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.24
Delegeringsbeslut,
Studieförbundsbidrag
Bilda 2022

Bilda beviljas ett
studieförbundsbidrag om
61 262 SEK.

2022-02-01
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.24
Delegeringsbeslut,
Studieförbundsbidrag
Folkuniversitet 2022 

Folkuniversitetet beviljas
ett studieförbundsbidrag
om 17 933 SEK.

2022-02-01
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.24
Delegeringsbeslut,
Studieförbundsbidrag
Ibn Rushd 2022

Ibn Rushd beviljas ett
studieförbundsbidrag om
1 492 SEK.

2022-02-01
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.24
Delegeringsbeslut,
Studieförbundsbidrag
Kulturens
Bildningsverksamhet
2022

Kulturens
Bildningsverksamhet
beviljas ett
studieförbundsbidrag om
12 983 SEK.

2022-02-01
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.24

Delegeringsbeslut,
Studieförbundsbidrag
Medborgarskolan 2022

Medborgarskolan beviljas
ett studieförbundsbidrag
om 104 390 SEK. 2022-02-01

Enhetschef,
kultur



KFN.2022.24
Delegeringsbeslut,
Studieförbundsbidrag
NBV 2022

NBV beviljas ett
studieförbundsbidrag om
6 236 SEK.

2022-02-01
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.24
Delegeringsbeslut,
Studieförbundsbidrag
Sensus 2022

Sensus beviljas ett
studieförbundsbidrag om
31 400 SEK.

2022-02-01
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.24

Delegeringsbeslut,
Studieförbundsbidrag
Studieförbundet
Vuxenskolan 2022

Studieförbundet
Vuxenskolan beviljas ett
studieförbundsbidrag om
125 831 SEK.

2022-02-01
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.24

Delegeringsbeslut,
Studieförbundsbidrag
Studiefrämjandet 2022

Studiefrämjandet beviljas
ett studieförbundsbidrag
om 74 970 SEK.

2022-02-01
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.22

Delegeringsbeslut,
Driftsbidrag
bygdegårdsföreningar
och Folkets hus,
Starrkärrs
bygdegårdsförening
2022

Starrkärrs
bygdegårdsförening
beviljas ett förskott på
2022 års driftsbidrag om
41 537 SEK.

2022-01-31
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.22

Delegeringsbeslut,
Driftsbidrag
bygdegårdsföreningar
och Folkets hus,
Skepplanda sockens
bygdegårdsförening
2022

Skepplanda sockens
bygdegårdsförening
beviljas ett förskott på
2022 års driftsbidrag om
102 500 SEK.

2022-01-31
Enhetschef,
kultur



KFN.2022.22

Delegeringsbeslut,
Driftsbidrag
bygdegårdsföreningar
och Folkets hus, Ale
Folketshusförening
2022

Ale Folketshusförening
beviljas ett förskott på
2022 års driftsbidrag om
277 009 SEK.

2022-01-31
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.22

Delegeringsbeslut,
Driftsbidrag
bygdegårdsföreningar
och Folkets hus,
Hålanda
bygdegårdsförening
2022

Hålanda
bygdegårdsförening
beviljas ett förskott på
2022 års driftsbidrag 86
146 om SEK.

2022-01-31
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Hålanda
hembygdsförening beviljas
ett stöd om 13 000 SEK,
för sin verksamhet 2022.

2022-02-14
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Kulturföreningen Svanen
beviljas ett stöd om 18 000
SEK, för sin verksamhet
2022.

2022-02-14
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Naturskyddsföreningen i
Ale beviljas ett stöd om 7
000 SEK, för sin
verksamhet 2022.

2022-02-14
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Nödinge sockens
hembygdsförening beviljas
ett stöd om 13 000 SEK,
för sin verksamhet 2022.

2022-02-14
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Föreningen bevara
repslagarbanan beviljas ett
stöd om 110 000 SEK, för
sin verksamhet 2022.

2022-02-14
Enhetschef,
kultur



KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Skepplanda
hembygdsförening beviljas
ett stöd om 10 000 SEK,
för sin verksamhet 2022.

2022-02-14
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Skepplanda hemvärns-
och kulturförening beviljas
ett stöd om 14 000 SEK,
för sin verksamhet 2022.

2022-02-14
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Starrkärr-Kilanda
hembygdsförening beviljas
ett stöd om 12 000 SEK,
för sin verksamhet 2022.

2022-02-14
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Ale Riksteaterförening
beviljas ett bidrag om 50
000 SEK. 

2022-02-17
Enhetschef
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Föreningen Kultur på
Mauritzberg beviljas ett
bidrag om 50 000 SEK. 

2022-02-17
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Ale Folketshusförening
beviljas ett bidrag om 100
000 SEK. 

2022-02-17
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Bibliotekets vänner i norra
Ale beviljas ett bidrag om
10 000 SEK. 

2022-02-17
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.23
Delegeringsbeslut,
Kulturarvsbidrag

Föreningen Sångkören
Opus 83 beviljas ett bidrag
om 10 000 SEK.  2022-02-17

Enhetschef,
kultur



KFN.2022.5
Delegeringsbeslut,
föreningsbidrag nr 92

Utbetalning av driftsbidrag till
flera föreningar.

Ale trialklubb 18 937 kr

Alvhems IK 34 581 kr

Equmenia i Surte 30 287 kr

Bohus Scoutkår 47 098 kr

Alebrottarna 50 465 kr

Älvbygdens Motorklubb
10 8648 kr

Equmeniakyrkan Guntorp
18 936 kr

Älvängens Idrottsklubb
16 1953 kr

2022-02-09

Enhetschef,
föreningsliv
och
anläggning

KFN 2022.5
Delegeringsbeslut,
föreningsbidrag nr 94

Utbetalning av bidrag till
lovverksamhet:

Ale Aerobic & Dansstudio
1 750 kr

Föreningen Bevara
Repslagarbanan
3 750 kr

Älvängens IK 2 000 kr

Utbetalning av föreningsbidrag
till de föreningar som
uppmärksammades på
Föreningsgalan:

Ale Boxningsklubb 1 000 kr

Bohus Taekwon-Do 1 000 kr

Föreningen Bevara
Repslagarbanan
2 000 kr

OK Alehof 3 000 kr

Smyrnaförslamlingen i
Älvängen
2 500 kr

Skepplanda Sportskyttar
1 000 kr

2022-03-14

Enhetschef,
föreningsliv
och
anläggning





Skapad: 2022-03-24

Redovisning av Kultur- och fritidsnämndens delgivningar till
sammanträdet 2022-03-31

Tidsperiod: 2022-02-17 – 2022-03-23

Skrivelser adresserade till kultur- och fritidsnämnden:

2022-03-08 Infomationsbrev, granskning - detaljplan för verksamhetsområden inom Äskekärr
3:4

2022-03-16 Kommunstyrelsens beslut KS §50 "Riktlinje för kommungemensam hantering av
synpunkter och klagomål"

2022-03-17 Revisionens grundläggande granskning 2021 med frågeställningar
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