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Afram Shiba

Från: Björn Norberg
Skickat: den 16 september 2022 07:51
Till: Afram Shiba
Ämne: Begäran om entledigande

Hej Afram. 
Härmed begär jag att bli entledigad från förtroendeuppdraget som 1e vice ordförande i Kultur och 
Fritidsnämnden samt ordinarie ledamot i ovan nämnda nämnd. 

Mvh Björn Norberg 
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Afram Shiba

Från: Tony Karlsson <Tony.Karlsson@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 5 oktober 2022 14:29
Till: Afram Shiba
Kopia: Sune Rydén (via Google Dokument)
Ämne: avsägelse

Hej Afram, 

Jag önskar avsäga min plats som förtroendevald, ersättare i Ale kommunfullmäktige. 

Med vänlig hälsning 

Tony Karlsson, kristdemokrat 



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-09-05

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 121 Dnr KS.2021.393

Avsägelse från Maria-Bianca Andersson (KD)

avseende uppdraget som revisor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Maria-Bianca Andersson (KD) från

uppdraget som revisor.

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet om val av ny revisor.

Sammanfattning

Maria-Bianca Andersson (KD) har inkommit med en avsägelse avseende

uppdraget som revisor.

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Maria-Bianca

Andersson (KD) entledigas från uppdraget och att ärendet om val av ny revisor

bordläggs.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Maria-Bianca Andersson (KD), inkommen 2022-08-25

Beslutsgång

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

kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

Löneavdelningen

Utvecklingsledare

För kännedom

Revisorerna

Länsstyrelsen Västra Götaland

Maria-Bianca Andersson



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-09-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 136 Dnr KS-SOU.2022.442

Genomförande av Erik Liljebergs (M) motion "Låt det

synas när man kommit till Ale"

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt

kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden, ta

fram skisser och förslag på hur man kan uppföra tydliga skyltar eller

motsvarande ”landmärken” vid infarterna till kommunen i Surte, Bohus,

Alvhem och Kollanda.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige biföll i beslut KF § 22, 2021-01-25 en motion som

lämnades av Erik Liljeberg (M) om "Låt det synas när man kommit till Ale".

Förvaltningen har därefter arbetat fram ett genomförandeförslag efter dialog

med kommunstyrelsens arbetsutskott och digital dialog med medborgarna.

Information och diskussion har också förts med berörda myndigheter.

För att genomföra uppdragen behöver flera nämnder och förvaltningar

samarbeta då det krävs olika typer av förberedelser för genomförandet. Inom

ramen för kultur- och fritidsnämnden ryms uppdraget att arbeta med

kommunens offentliga utsmyckning och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar

redan för kommunens mark- och exploatering vilket innebär ansvar och

erfarenhet att samverka med markägare och avtala inom markfrågor.

I kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige läggs fokus på tydliga

skyltar eller motsvarande "landmärken" vid de statliga infarterna till

kommunen i Surte, Bohus, Alvhem och Kollanda.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-01

Inkomna medborgarförslag - Ales entréer

Yrkande

Mikael Berglund (M) gör följande ändringsyrkande:

"Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt

kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden, ta

fram skisser och förslag på hur man kan uppföra tydliga skyltar eller



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-09-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

motsvarande ”landmärken” vid infarterna till kommunen i Surte, Bohus,

Alvhem och Kollanda."

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget ändringsyrkande och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Utvecklingsledare

Sektorchef kultur och fritid

Sektorchef samhällsbyggnad

För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SOU.2022.442
Datum: 2022-09-01
Utvecklingsledare Maria Palm

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

Kommunstyrelsen

Genomförande av Erik Liljebergs (M) motion "Låt det synas när

man kommit till Ale"

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kultur och fritidsnämnden att

utforma och köpa in skyltar med ortsnamn till pendeltågstationerna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avsätta 800 tkr åt kultur- och

fritidsnämnden för att genomföra utformning och inköp av skyltar vid pendeltågstationerna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
ansvara för drift och/eller underhåll för skyltarna vid pendeltågstationer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kultur och fritidsnämnden att ta

fram skisser och/eller förslag på konstnärlig landmärke vid kommunens entréer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge servicenämnden ett uppdrag att ta fram

ett gestaltningsprogram för kommunal nybyggnation inom Ale kommun som stärker

kommunens synlighet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag

att i dialog med trafikverket se över möjligheter att successivt byta ut skyltar inom

kommunen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige biföll i beslut KF § 22, 2021-01-25 en motion som lämnades av Erik
Liljeberg (M) om "Låt det synas när man kommit till Ale". Förvaltningen har därefter arbetat
fram ett genomförandeförslag efter dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott och digital
dialog med medborgarna. Information och diskussion har också förts med berörda
myndigheter. Förvaltningens förslag är följande:

· Landmärken/konstverk ska i första hand placeras i anslutning till Ales entréer efter
väg E45 i söder och norr och den digitala medborgardialogen ger inspiration, idéer och
förslag på skyltar och landmärken.

· Vid pendeltågstationer inriktas arbetet på skyltar med ortsnamn och kommunvapen för

samtliga fem tågstationer inom kommunen.
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· För att marknadsföra och väcka uppmärksamhet kan någon form av utsmyckning och

landmärke placeras vid entréerna till kommunen. Ett sådant uppdrag bör genomföras i

dialog med konstnärer och kan utgå från de digitala förslag som kommit in under april

2022.

För att genomföra uppdragen behöver flera nämnder och förvaltningar samarbeta då det krävs
olika typer av förberedelser för genomförandet. Inom ramen för kultur- och fritidsnämnden
ryms uppdraget att arbeta med kommunens konstnärliga gestaltning och
samhällsbyggnadsnämnden ansvarar redan för kommunens mark- och exploatering vilket
innebär ansvar och erfarenhet att samverka med markägare och avtala inom markfrågor.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-01

Inkomna medborgarförslag - Ales entréer

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Utvecklingsledare
Sektorchef kultur och fritid
Sektorchef samhällsbyggnad

För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Ärendet

Ärendet startade genom en motion som lämnades av Erik Liljeberg (M) och som bifölls av
kommunfullmäktige i beslut KF § 22, 2021-01-25.

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen som innehöll följande tre förslag:

att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda en möjlig utformning av tydliga skyltar
eller motsvarande ”landmärken” vid infarten eller i förekommande fall infarterna till
Ale kommun.

att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda vad kostnaden skulle bli att uppföra
tydliga skyltar eller motsvarande ”landmärken”.

att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda och skapa en plan för hur Ale kommun
långsiktigt kan arbeta med att exponera och ta tillvara den grafiska profilen i den
offentliga miljön.

En dialog genomfördes med kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26 samt 2022-01-04
för att förtydliga och få en gemensam syn på det fortsatta arbetet med att fullfölja motionens
intention. Därefter har förvaltningen arbetat vidare med bland annat en digital dialog med
medborgarna samt informerat och diskuterat förslagen med berörda myndigheter.
Landmärken/konstverk ska i första hand placeras i anslutning till Ales entréer efter väg E45 i
söder och norr och den digitala medborgardialogen ger inspiration, idéer och förslag på
skyltar och landmärken.

Vid pendeltågstationer inriktades arbetet på skyltar med ortsnamn för samtliga fem
tågstationer inom kommunen. Skyltarna ska riktas mot resenärer via pendeltåg och vägtrafik.
Skyltning kan kombineras med ljusspel på fasaden och slutlig utformning och placering sker i
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ett nära samarbete med Trafikverket, Västtrafik och Västfastigheter. Skyltarna ska vara väl
synliga och riktas mot trafikanter och boende som då kan se vad de olika orterna heter.

Idag finns ortsnamn på den vägg som är vänd mot samhället. Genom väl synliga skyltar som
placeras på eller längs med glasgångarna marknadsförs orterna på ett mer tydligt och påtagligt
sätt. Alla skyltar bör ha en gemensam design och kommunvapen för att understryka att
orterna har en egen identitet samt ingår som en del i samma kommun. Skyltarnas utformning
ska också bidra till att vara ett landmärke och en utsmyckning av de fem stationerna.
Utgångspunkt för designen är kommunens grafiska profil.

Ett skyltföretag kan genomföra hela uppdraget med design och montering. Kostnaden varierar
stort beroende på utförande och en mycket tidig bedömning är att ett designförslag kostar 30-
50 tkr och kostnaden för varje skylt är cirka 100-150 tkr per ort inklusive montering, vilket
innebär en uppskattad total kostnad om 530-800 tkr. Uppskattning av kostnader omfattar inte
drift och underhåll eller eventuella avgifter för bygglov.

Vid pendeltågstationen i Älvängen finns ett ljusspel på den vägg som är riktad mot samhället.
Ljusspelet är det första i sitt slag och har medverkat till en upplevd ökad trygghet särskilt
under den mörka delen av året och dygnet. Investeringskostnaden för ljusspelet vid Älvängens
pendeltågstation är 179 tkr sedan tillkommer kostnader för drift och underhåll. Även övriga
fyra stationer kan utrustas med ljusspel och i första hand bör behovet av ökad trygghet styra
vilket innebära att någon station kan vara mer prioriterad än övriga stationer.

I beslutet ingår uppdraget att utreda en möjlig utformning av ”landmärken” vid infarten eller
infarterna till kommunen. I dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott fick förvaltningen ett
uppdrag att genomföra en digital dialog med Ales invånare på Ales hemsida; Ale.se. En
digital dialog genomfördes under april 2022 och totalt svarade 15 personer. Flera förslag tog
upp Ales historia med vikingar och vikingaskepp och även industrihistorien som glasbruk och
repslagarbanan. Kommuners allsidiga och aktiva föreningsliv får gärna visas upp liksom den
vackra naturen med skogar, sjöar och älv. Förslag finns på konstverk, skyltar och även
planteringar, rastplatser och lekplatser. Förslagen visar på stor idérikedom och engagemang.

Kontakt bör tas med konstnärer som ombeds lämna en skiss med förslag på
landmärke/konstverk. Utgångspunkt för utformning kan vara de medborgarförslag som har
kommit in. När skiss och förslag finns fattas beslut om kommunen vill gå vidare med något
av förslagen. Det är svårt att i dagsläget bedöma kostnaden men som jämförelse kan nämnas
att Uddevalla kommun, relativt nyligen, köpte in en 5 meter hög järnstaty av en häst till en
kostnad av 200 tkr.

Om kommunen beslutar att köpa in skyltar och landmärken är det kommunen som bekostar,
äger och har ansvar för föremålen. Medel behöver avsättas för skötsel och underhåll så att
skyltar och landmärken kan hållas i ett gott skick och vara en prydnad för kommunen.
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Ekonomisk bedömning

Genomförandet av de föreslagna åtgärderna kommer att innebära kostnader för inköp och
även framtida skötsel och underhåll. Kostnaden kan variera stort och beror på inriktning, vilka
åtgärder som ska göras och den slutliga utformningen. Den ekonomisk bedömningen för det
första steget i motionens intention, utsmyckning av pendelorterna, medför en kostnad som
uppskattas till 530-800 tkr där den högre summan bedöms mer rimlig. I
kostnadsuppskattningen har inte kostnader för drift och underhåll eller bygglov samt andra
avgifter beräknats.

Invånarperspektiv

Invånare har varit aktiva och lämnat förslag till kommunen. Bedömningen är att föreslagna

åtgärder bidrar till att marknadsföra och lyfta fram kommunen och kommunens orter.

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.

Remissförfarande

Ärendet och förslag på åtgärder har diskuterats med Västfastigheter, Trafikverket, Västtrafik,
sektor samhällsbyggnad och sektor kultur och fritid.

Beslutets genomförande

Om beslut fattas om att avsätta budgetmedel samt att genomföra alla eller någon åtgärd

behöver en upphandling genomföras samt en fortsatt dialog föras med berörda myndigheter

och instanser. Finansiering för drift och underhåll av skyltarna har inte bedömts ekonomiskt i

detta utlåtande men är tillkommande kostnader för den sektor som utifrån reglementsansvaret

ansvarar för den typen av underhåll.

Förvaltningens bedömning

Ett genomförande av förslagen kan bidra till marknadsföring av kommunen. Invånare kan

komma att uppleva det som positivt och det kan bidra till en ökad stolthet för orten och

kommunen. Det är möjligt att genomföra alla föreslagna åtgärder eller att välja någon eller

några av dem. Vad det gäller skyltar med ortsnamn vid pendeltågstationer bör samtliga orter

få liknande skyltar vid samma tillfälle. För ljusspel vid stationer kan behovet variera vid de

olika stationer och en prioritering kan därför göras utifrån en upplevd otrygghet på platsen.
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Landmärke vid kommunens entréer bör prioriteras utifrån platser med högst trafikflöden

eftersom det ger maximal synlighet. Den södra infarten efter E45 och Jordfallsbron har i

dagsläget högst antal trafikanter per dygn inom kommunen.

Genomförandet av uppdraget att konstnärligt gestalta skyltar och/eller andra landmärken bör

lämnas till nämnden för kultur och fritid inom vars reglemente liknande ansvar ligger. För

drift och underhåll kan båda nämnderna för service och samhällsbyggnad omhänderta ett

sådant ansvar. Bedömningen är att samhällsbyggnadsnämnden, inom vars omfång mark- och

exploatering ryms, har erfarenhet att förhandla och avtala med externa markägare vilket kan

bli nödvändigt för motionens genomförande.



Förslag från medborgare –  
Ales entréer 
En digital dialog med medborgare genomfördes under april 2022. Syftet var att få förslag och idéer 

för landmärke och utsmyckning vid entréer till Ale kommun efter väg E45. Totalt var det 15 personer 

som lämnade in följande förslag. Inbjudan fanns på kommunens hemsida under april 2022 och hade 

följande utformning: 

Kom med förslag på utsmyckning vid 

Ales entréer 
Nu efterlyser vi förslag och goda idéer för någon form av 
utsmyckning/prydnad som kan stå vid Ale kommuns entréer i söder och 
norr (utmed E45:an). 

 

Foto: Google Earth 

Det ska synas när man kommer till Ale 
För förbipasserande ska utsmyckningen väcka uppmärksamhet och signalera att 
man är i Ale kommun. För oss Alebor ska utsmyckningen bidra till stolthet över att bo 
i Ale. 

Skicka in ditt förslag till vad som bör placeras vid Ales entréer senast 30 april. Glöm 
inte att ge en motivering till hur ditt förslag väcker uppmärksamhet och signalerar att 
man är i Ale kommun samt bidrar till att vi Alebor känner stolthet över att bo i Ale. 

Skicka in ditt förslag via ale.se/forslag 

https://ale.se/kommun--politik/fakta-om-kommunen/forslag-pa-utsmyckning-vid-ales-entreer.html


 

Landmärke - historia 
 

Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer Anspela på vikingahistorien som är stark i Ale. 
Sveriges enda vikingaskepp har hittats här, världens äldsta dikt på engelska Beowulf 
misstänker man härstammar härifrån och ordet "viking" misstänks komma från området 
(Viken, Viking = folk från viken). 
 
En långskepp i naturlig storlek i höjd med jordfallsbron kanske? 
 
Motivering 
Sveriges enda vikingaskepp har hittats här, världens äldsta dikt på engelska Beowulf 
misstänker man härstammar härifrån och ordet "viking" misstänks komma från området 
(Viken, Viking = folk från viken). 
 
Anspela starkt på historian som finns i Ale. 
 

 
 
Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer Föreslår att Ahle Ale eller vad de kallar drycken 
idag, i form av en stor flaska, får pryda ena entrén till vår fina kommun. 
 
Motivering 
Vi har ett bryggeri i Ahlafors som brygger ett öl av typen ale, min och mångas favoritsort av 
öl. Bara att få bo i en kommun med samma namn gläder mig. 
Vi ska vara stolta över våra företagare och Ale-ale är ett typiskt västkustigt namn. 
 

 
 
Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer Skulptur i storformat - länk för inspiration 
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.co
m%2Fb%2Fstark-man-p%25C3%25A5-skidor-svart-och-vit-ritning-
227670846.jpg&amp;data=04%7C01%7Cmaria.palm%40ale.se%7C6a9c4bb242554fc4ccfd
08da0dccf394%7C4eb1b07d494e40fab5eae09bcb651343%7C0%7C0%7C6378374712705
85776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI
6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=9eb78AId%2FPTzqE0UJCb6Z922Mo2
3fpnNWy9qczUnUt0%3D&amp;reserved=0 
Alternativt Storbildsskärm med rullande tema om varför det är så bra att bo i Ale…. 

 
Motivering 
Med utförsåkning och Vikingmuseum på var sin sida 45:an kan en utförsåkande viking som 
hälsar på förbipasserande passa fint. Tänker något liknande som jätten Vist i Jönköping som 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fb%2Fstark-man-p%25C3%25A5-skidor-svart-och-vit-ritning-227670846.jpg&amp;data=04%7C01%7Cmaria.palm%40ale.se%7C6a9c4bb242554fc4ccfd08da0dccf394%7C4eb1b07d494e40fab5eae09bcb651343%7C0%7C0%7C637837471270585776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=9eb78AId%2FPTzqE0UJCb6Z922Mo23fpnNWy9qczUnUt0%3D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fb%2Fstark-man-p%25C3%25A5-skidor-svart-och-vit-ritning-227670846.jpg&amp;data=04%7C01%7Cmaria.palm%40ale.se%7C6a9c4bb242554fc4ccfd08da0dccf394%7C4eb1b07d494e40fab5eae09bcb651343%7C0%7C0%7C637837471270585776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=9eb78AId%2FPTzqE0UJCb6Z922Mo23fpnNWy9qczUnUt0%3D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fb%2Fstark-man-p%25C3%25A5-skidor-svart-och-vit-ritning-227670846.jpg&amp;data=04%7C01%7Cmaria.palm%40ale.se%7C6a9c4bb242554fc4ccfd08da0dccf394%7C4eb1b07d494e40fab5eae09bcb651343%7C0%7C0%7C637837471270585776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=9eb78AId%2FPTzqE0UJCb6Z922Mo23fpnNWy9qczUnUt0%3D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fb%2Fstark-man-p%25C3%25A5-skidor-svart-och-vit-ritning-227670846.jpg&amp;data=04%7C01%7Cmaria.palm%40ale.se%7C6a9c4bb242554fc4ccfd08da0dccf394%7C4eb1b07d494e40fab5eae09bcb651343%7C0%7C0%7C637837471270585776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=9eb78AId%2FPTzqE0UJCb6Z922Mo23fpnNWy9qczUnUt0%3D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fb%2Fstark-man-p%25C3%25A5-skidor-svart-och-vit-ritning-227670846.jpg&amp;data=04%7C01%7Cmaria.palm%40ale.se%7C6a9c4bb242554fc4ccfd08da0dccf394%7C4eb1b07d494e40fab5eae09bcb651343%7C0%7C0%7C637837471270585776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=9eb78AId%2FPTzqE0UJCb6Z922Mo23fpnNWy9qczUnUt0%3D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fb%2Fstark-man-p%25C3%25A5-skidor-svart-och-vit-ritning-227670846.jpg&amp;data=04%7C01%7Cmaria.palm%40ale.se%7C6a9c4bb242554fc4ccfd08da0dccf394%7C4eb1b07d494e40fab5eae09bcb651343%7C0%7C0%7C637837471270585776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=9eb78AId%2FPTzqE0UJCb6Z922Mo23fpnNWy9qczUnUt0%3D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fb%2Fstark-man-p%25C3%25A5-skidor-svart-och-vit-ritning-227670846.jpg&amp;data=04%7C01%7Cmaria.palm%40ale.se%7C6a9c4bb242554fc4ccfd08da0dccf394%7C4eb1b07d494e40fab5eae09bcb651343%7C0%7C0%7C637837471270585776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=9eb78AId%2FPTzqE0UJCb6Z922Mo23fpnNWy9qczUnUt0%3D&amp;reserved=0


roat förbipasserande och skapat nyfikenhet…la en länk till bild som kan inspirera ”bygget” vid 
någon av infarterna… En skulptur på andra infarten kan ju vara en flicka som rider på sin katt 
- kattresan.  
Alternativt är att man har en storbildsskärm där man kan rulla runt olika teman…med slogan. 
Kultur:  Vikingamuseet, Repslagarmuseet (Ostindiefararen), Glasbruksmuseet (Coca-Cola-
flaskan), Ivar Arosenius (Kattresan) mm 
Friluftsliv: Skytteklubb, Ridvägar, vandring, Uspastorp, Badsjöar, mm) 
Sport: (Elitlag Bandy dam/herr och många andra bra lag, Motorklubb och goda möjligheter till 
att utöva sport) Nöje mm: Ahlafors bryggerier, Café Torpet, restauranger, shopping mm…. 
 

Landmärke - Natur 
Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer Utsmyckning i form av en/flera stora odlingslådor 
i glada färger där det växer buskar och blommor som blommar från tidig vår till sen höst för 
att gynna alla våra hotade pollinatörer. Odlingslådorna bör byggas av återbrukat material och 
fyllas med löv, kvistar och annat växtmaterial som blir över från när våra parker och grönytor 
sköts om (detta blir till fantastisk planteringsjord och är också ett smart återbruk).  
Odlingslådorna kan gärna utsmyckas med bilder på pollinatörer och kanske en skylt med en 
fyndig rubrik som berättar att här finns det mat året om till våra flygande vänner. 
 
Motivering 
En utsmyckning som är levande, vacker, förändras över året och visar att Ale är en kommun 
som tar ansvar för miljön skulle göra att jag som Alebo skulle känna mig extra stolt över att 
bo här. Diskussionen kring våra pollinatörer och hur viktiga de är för jordens matproduktion 
är het just nu och det skulle visa på att Ale är en modern kommun som ligger i framkant vad 
gäller att tänka hållbart och gör aktiva val för att förändra och förbättra klimatsituationen. Att 
utsmyckningen dessutom tillverkas i återbrukat material och har flera faktiska funktioner 
(vacker för ögat, bra för pollinatörer osv) skulle göra mig mycket mer stolt som Ale-bo än om 
vi ställde någon ”död” staty eller skylt som utsmyckning. Och tänk vilket fint budskap det 
skulle sända till våra barn och unga! 
 

 
Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer En björn eller en björnfamilj 
 
Motivering 
Ale är kommun med mycket skog. I skogen bor björnen med familj. Ale är en kommun som 
bidrar med mycket grönområden för familjer med barn eller friluftsmänniskor. 
 

 

 

Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer Ett helt Al träd. I metall och med belysning  som 
går att ändra efter årsider och andra evenemang. 
 
Motivering 
Ale ska ju vara namngivet efter Al trädet.  
Har jag hört sedan jag var liten 
Kanske låta belysningen lysa rött vi jul och kanske orange vid höst. Sommaren kanske grön.  
Vid ny år låta den gå bannanas av sprakande färger.  
Kunna ändra färg för att visa stöd för utsatta grupper och heja på lag.  
Alla gillar jul belysning varför inte ha det året om.  
Trädet i sig har många betydelser om tillväxt och natur. 



Skyltar 
Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer En större skylt av vårt kommunvapen hade varit 
väldigt fint, med texten "Välkommen till Ale" 
 
Motivering 
Denna skylt gör att man blir uppmärksammad på vårt kommunvapen, sedan våran slogan 
Lätt att leva skulle piffa till det hela. 
 

 

 

Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer Mitt förslag är att man sätter upp vackra skyltar 
utmed 45:an alterntivt vid infarterna (en bit in högt) då jag vet att vägverket har vissa regler.  
Skyltarna bör vara i tåligt material typ vägverkets skyltar fast stora kanske 1,5 x1 meter. Jag 
skickar förslag för Älvängen till er mailadress. Det bör ju vara en per ort såklart. En bild som 
visar insidan av orten med natur, människor och vad som är unikt ger en känsla som man 
inte kan få med bara text. 
 
Om man bara vill ha någon utsmyckning vid infarterna så föreslår jag en mindre modell av 
Vikingaskeppet som hittat i Äskekärr i Älvängen när man kommer norrifrån. Skeppet kan 
antingen vara i trä och i mindre skala med en uppbyggd vattenmiljö i trä likt älven runt om. 
Alternativt en vattenspegel likt älven med grunt rörligt vatten som pumpas runt och med 
Äskekärrskeppet i tåligt skyltmaterial (likt vägverkets skyltar fast mycket vackrare såklart). 
Ales unika sak är ju skeppet och bronsmålningen av skeppet i Skepplanda. Samt lämningar i 
Nödinge. 
 
Historia ger tyngd åt en ort eller kommun. Annars ser man ju bara alla industrier utefter 
45:an. Det måste se vackert ut, likt älven och insidan av kommunen. 
 
I södra infarten är utrymmet mer begränsat men här skulle man kunna göra en glasskulptur 
(som ser ut som glas men bör ju vara i tålig plast eller dylikt) som exempelvis föreställer 
älven, Äskekärrskeppet mot blått vatten som i älven. Glasskulpturen ska naturligtvis föra 
tankarna till Glasbruket i Surte. 
 
Jag vill dock betona att jag tror att en skylt per ort skapar mer känsla av vilka unika 
naturområden som finns och människorna, något som verkligen saknas i Ale. 
 

Motivering 
Motivet är att få mer känsla av Ales unika historia som ger tyngd åt en ort som allt för mycket 
präglas och räknas som en förortskommun. Förortskommuner är inget man som kommun 
bör sträva att räknas som då det inte skapar någon känsla i sig. Att det finns många företag i 
kommunen behöver man inte heller betona, det ser alla som kör utmed 45:an.  
Nej en skylt per ort eller installation i norr och söder bör ge en värme och känsla för 
kommunen som helt saknas idag. Det måste vara vackert och hellre älskas av många än att 
det måste vara alltför modernt. 
 

 

 

 

 



Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer En handmålad skylt på någon brädbit där det 
står t.ex. ”Vi la skattemedlen på våra äldre istället för en designad utsmyckning.”  
 
Och sedan en brakmiddag till alla på äldrevården för motsvarande summa det skulle kostat 
med ngt vackert som folk susar förbi på 3 sekunder. Obs! Inklusive arbetskostnad och 
framtagning såklart. 
 
Motivering 
Skylten väcker uppmärksamhet både hos våra äldre och hos de som passerar skylten. 
Utsmycknaden får folk att le samt signalerar att man är i en kommun som verkligen bryr sig 
om sina äldre. Min gissning är att denna typ av guerilla marketing också kommer dra en del 
positiv medial uppmärksamhet till Ale.  
Hade jag bott i Ale hade jag blivit mycket stolt över om min kommun prioriterat detta. Min 
gissning är också att någon som bor i Ale skulle kunna skapa denna skylt helt gratis i garaget 
och spika upp. Vill man ändå bidra till kulturen kan man med fördel låta någon ung konstnär i 

Ale få måla skylten för publicitet och stärkt kultur.        

 

 

 

Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer Räcker med större och ren skylt som är upplyst. 
 
Motivering 
Bör inte krävas för mycket pengar och endast en engångskostnad och inte att det behöver 
för mycket underhåll. Slöseri med skattepengar.  
Dessutom verkar det vara en dålig arbetsmiljö för personal så nära motorväg.  
Vi känner mer stolthet att bo i kommunen om tjänstemän och politiker sköter sina uppdrag 
med vård, skola, kultur inom gränser. 
 

 

 

Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer Räcker med större och ren skylt som är upplyst. 
 
Motivering 
Bör inte krävas för mycket pengar och endast en engångskostnad och inte att det behöver 
för mycket underhåll. Slöseri med skattepengar.  
Dessutom verkar det vara en dålig arbetsmiljö för personal så nära motorväg.  
Vi känner mer stolthet att bo i kommunen om tjänstemän och politiker sköter sina uppdrag 
med vård, skola, kultur inom gränser. 
 

 

 

Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer Mitt förslag är en digital välkommen till ale 
kommun med en bild på älven. Sedan kan den ändras beroende på vad som sker i 
kommunen med jämna mellanrum. Men en digital stor välkomsttavla tycker jag definitivt. 
 
Motivering 
Detta med tanke på att allt blir digitalt och vi ska hänga med i trenden runt omkring oss 

 



Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer En välkommen skylt med ett rep som ram av 
repslagarmuseet 
 
Motivering 
Vi har den enda fungerande repslagarbanan i sverige och det är fullständigt unikt! Dessutom 
ligger den i Älvängen och folk reser från både Norge och danmark för att få se våran unika 
bana. Så en ram gjord av rep som är gjort på museet till en välkommen skylt är optimalt! 
 

 

 
 

Övrigt 
Mitt förslag till utsmyckning vid Ales entréer Jag gillar visionsbilden som lyfter allt det som är 
så bra med Ale - älven, det starka föreningslivet, tågen, etc... Spinn vidare på den idén 
antingen genom att göra visionsbilden mer tydlig och möjlig att uppfatta av bilister (förminska 
vissa element och förstora andra), alt skapa ett helt nytt element (skulptur, skylt, el dyl) som 
lyfter det som är unikt med Ale. 
 
Motivering 
I mitt tycke är Ales rika föreningsliv och stora utbud av aktiviteter det som gör Ale unikt. Här 
finns skidbacke för utförsåkning och downhill, två golfbanor, säkra ridvägar, vandringsleder, 
älven, badsjöar, etc. Det gör att jag lätt kan ha en aktiv hemester utan att ens behöva korsa 
kommungränsen. Fler borde upptäcka Ales fina utbud. 
 

 
Kortfattat:  
 
Entré söder, Parasollen 
En rastplats med turistinfo och utsmyckning dikt an forsen i en go' miljö. 
- Korvbar, fika, WC 
- Brusande fors 
- Utblick över skutorna i älven, fiskmåsar 
- Ca 200 m till badsjö, Kiellers damm 
- Stig, delvis utmed forsen, rensas 
- Slutet 1940-talet fanns en mindre bollplan vid stigen upp till sjön, "Gröne vallen", utredes 
- Bilar, turister från Tyskland och Danmark kan behöva service, finns en bra bilverkstad 
söder om 
- Utmärkt läge för turistinformation för Ale (och Gbg, se komplett förslag) 
 
Infarten till Ale från söder får en trivsam mindre rastplats i en go' miljö som passar turister 
och även Aleborna. 
 
Skyltning: Vertikal skylt med texten "ALE FÖR ALLA" med ett belyst hjärta överst, se 
komplett förslag. 
 
 
Entré norr, skylt, Grönnäs 
Skyltning: Vertikal skylt med texten "ALE FÖR ALLA" med ett belyst hjärta överst, se 
komplett förslag. På baksida "KOM ÅTER TILL ALE". Se komplett förslag. 
 



Komplettering till inskickade brevet: Den vertikala skylten "ALE FÖR ALLA" med belyst hjärta 
överst kan även sättas på berget vid rondellen ovanför E45 vid Jordfallsbron, Bohus, för att 
välkomna även de som kommer in i kommunen från väster. 
 
Motivering 
Respektive entré förklaras och motiveras mer i komplett förslag inskickat per e-post, men 
även med ett poem: "Hjärtan klappa för alla, hela Ale vänskap framkalla!" 
 
 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-09-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 137 Dnr KS-EKO.2022.480

Utdebitering av kommunalskatt 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens

utdebitering för år 2023 ska vara 21,87 kr per skattekrona.

Sammanfattning

Enligt 11 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) ska budgeten fastställs av

fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har

hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Om

budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads

utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen i november enligt 11 kap.

11 § samt att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska göra upp

förslag till skattesats för den kommunalskatt som ingår i preliminär skatt för

inkomst under det följande året enligt 11 kap. 8 §. Budgeten ska därefter

fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan

skattesats än den som har bestämts tidigare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-06

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-EKO.2022.480
Datum: 2022-09-06
Ekonomichef Ken Gunnesson

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

Kommunstyrelsen

Utdebitering av kommunalskatt 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för

år 2023 ska vara 21,87 kr per skattekrona.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Enligt 11 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) ska budgeten fastställs av fullmäktige före
november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten
fastställas av nyvalda fullmäktige. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas
före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen i november enligt
11 kap. 11 § samt att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska göra upp förslag till
skattesats för den kommunalskatt som ingår i preliminär skatt för inkomst under det följande
året enligt 11 kap. 8 §. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång.
Fullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef



2(3)

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-06

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Ekonomichef

Ärendet

Enligt 11 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) ska budgeten fastställs av fullmäktige före
november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten
fastställas av nyvalda fullmäktige. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas
före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen i november enligt
11 kap. 11 § samt att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska göra upp förslag till
skattesats för den kommunalskatt som ingår i preliminär skatt för inkomst under det följande
året enligt 11 kap. 8 §. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång.
Fullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare.

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

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Förvaltningens bedömning

Utgångspunkten är att budget och skattesats fattas av kommunfullmäktige i samma

beslutsärende. Enligt 11 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) ska budgeten fastställs av

fullmäktige före november månads utgång.Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan

fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen i

november samt att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska göra upp förslag till

skattesats för den kommunalskatt som ingår i preliminär skatt för inkomst under det följande

året enligt 11 kap. 8 §. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång.

Förslag till budget avseende 2023 från den styrande konstellationen beräknas inte hinnas

göras klar till kommunfullmäktigemötet i november. För att kunna leva upp till

kommunalagen avseende beslut om skattesats så behöver ärendet därför delas upp i två delar

där skattesatsen beslutas på novembermötet och budget fastställs av kommunfullmäktige i

december.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-09-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 138 Dnr KS-EKO.2022.399

Äskande av tilläggsanslag för inköp och anläggande

av begagnad konstgräsplan i Surte

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa en

investeringsbudget på 3 mkr för inköp och anläggande av en begagnad

konstgräsplan på Surte Idrottsplats.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 att bifalla ett initiativärende

från Sonny Landerberg (MP) om att utreda möjligheten att anlägga en

konstgräsplan på Surte Idrottsplats eller annan plats i södra Ale som bedöms

vara lämplig. Sektor kultur- och fritid har utrett möjligheten att anlägga en

konstgräsplan på Surte Idrottsplats.

Sektor kultur och fritids ambition är att ge föreningslivet i Ale så likvärdiga

förutsättningar som möjligt. Utifrån förutsättningarna att bedriva

fotbollsrelaterad föreningsverksamhet i kommunens södra delar kan sektor

kultur och fritid konstatera att det finns uppenbara brister i likvärdigheten.

På kultur-och fritidsnämndens extrainsatta sammanträde 2022-05-27 beslutade

nämnden att återremittera ärendet för att komplettera ärendet med en analys

om hur sektor kultur- och fritids ekonomi skulle påverkas av beslutet samt en

miljö- och konsekvensbeskrivning.

Den ekonomiska analysen över hur sektor kultur- och fritids ekonomi skulle

påverkas av beslutet beskrivs under ekonomisk bedömning. Miljö- och

konsekvensbeskrivningen återfinns under hållbarhetsperspektivet i

tjänsteutlåtandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-08

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 70, 2022-06-16

Tjänsteutlåtande från sektor kultur och fritid, 2022-06-09

Initiativärende från Sonny Landeberg (MP), 2022-02-21

Presentation SvFF: Konstgräs och miljö

Rapport från Halmstad avseende kunskapsläge om alternativa kostgrässystem

Exempel på tillsyn av konstgräs från sektor samhällsbyggnad



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-09-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beräkningsunderlag Surte IP 2022-04-10

Rapport flytt av konstgräs Forsvallen, Skepplanda

Presentation projektplan 2022-05-04 Verksamhetslokaler i Ale kommun

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut KFNau 3 §: Remissvar

gällande planbesked för förskola vid Surte IP

Bilaga till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut KFNau 3 §:

Översiktskarta Surte IP, 2015-11-12

Bilaga till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut KFNau 3 §: Skiss

Surte IP, 2015-11-12

Kostnadskalkyler avseende alternativ till konstgräs Surte, 2022-05-25

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

Budgetcontroller

För kännedom

Kultur- och fritidsnämnden
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-EKO.2022.399
Datum: 2022-08-08
Ekonomichef Ken Gunnesson
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Kommunstyrelsen

Äskande av tilläggsanslag för inköp och anläggande av

begagnad konstgräsplan i Surte

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa en

investeringsbudget på 3 mkr för inköp och anläggande av en begagnad konstgräsplan på

Surte Idrottsplats.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 att bifalla ett initiativärende från Sonny

Landerberg (MP) om att utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats

eller annan plats i södra Ale som bedöms vara lämplig. Sektor kultur- och fritid har utrett

möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats. Sektor kultur- och fritids

ambition är att ge föreningslivet i Ale så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Utifrån

förutsättningarna att bedriva fotbollsrelaterad föreningsverksamhet i kommunens södra delar

kan sektor kultur och fritid konstatera att det finns uppenbara brister i likvärdigheten. På

kultur-och fritidsnämndens extrainsatta sammanträde 2022-05-27 beslutade nämnden att

återremittera ärendet för att komplettera ärendet med en analys om hur sektor kultur- och

fritids ekonomi skulle påverkas av beslutet samt en miljö- och konsekvensbeskrivning. Den

ekonomiska analysen över hur sektor kultur- och fritids ekonomi skulle påverkas av beslutet

beskrivs under ekonomisk bedömning. Miljö- och konsekvensbeskrivningen återfinns under

hållbarhetsperspektivet i tjänsteutlåtandet.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-08

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 70, 2022-06-16

Tjänsteutlåtande från sektor kultur och fritid, 2022-06-09

Initiativärende från Sonny Landeberg (MP), 2022-02-21

Presentation SvFF: Konstgräs och miljö

Rapport från Halmstad avseende kunskapsläge om alternativa kostgrässystem

Exempel på tillsyn av konstgräs från sektor samhällsbyggnad

Beräkningsunderlag Surte IP 2022-04-10

Rapport flytt av konstgräs Forsvallen, Skepplanda

Presentation projektplan 2022-05-04 Verksamhetslokaler i Ale kommun

KFNau 3 §: Remissvar gällande planbesked för förskola vid Surte IP

KFNau 3 §: Bilaga 1 Översiktskarta Surte IP, 2015-11-12

KFNau 3 §: Bilaga 2 Skiss Surte IP, 2015-11-12

Kostnadskalkyler avseende alternativ till konstgräs Surte, 2022-05-25

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Ekonomichef
Budgetcontroller

För kännedom:

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 att bifalla ett initiativärende från Sonny

Landerberg (MP) om att utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats

eller annan plats i södra Ale som bedöms vara lämplig.

I sektor kultur- och fritids arbete med ärendet har hänsyn tagits till behovet av en

konstgräsplan, men även processen kring utredning av placering av ny förskola i Surte har
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beaktats. I sektor services projektplan verksamhetslokaler Ale kommun daterad 2022-05-04

framgår det att beslut kring, och framdrift i ärendet kring placering av ny förskola i Surte låter

vänta på sig, och att processen kring detta troligen kommer att utkristallisera sig under 2023.

Ekonomisk bedömning

Inköp av begagnat konstgräs inklusive installation bedöms kosta på cirka 2,8 mkr.

Den årliga driftskostnaden beräknar sektor kultur och fritid uppgå mellan 0,4 mkr - 0,6 mkr.

En ny konstgräsplan i Surte är en utökning utifrån befintligt bestånd och skulle i normala fall

medföra en kostnadsökning för kultur- och fritid. Sektorn skriver dock att förutsättningarna

för 2023 är relativt gynnsamma för denna investering då konstgräsytan för de tre första

planerna i stort sett är avskrivna vid slutet av 2022 och summan för dessa kapitalkostnader

som försvinner är jämförbara med det som tillkommer för en konstgräsanläggning i Surte

förutsatt ett av alternativen med en flyttad eller inköpt konstgräsyta. Utifrån detta så bedöms

inte behovet av ramökning av driften för kultur och fritid vara aktuell för denna investering.

Man behöver dock ta i beräkning att bytet av konstgräs av den första konstgräsplanen i

Älvängen enligt sektorns underhållsplan för samtliga konstgräsytor medför ökade

kapitalkostnader på ca 180 tkr per plan som skulle ha tänkts av de minskade kostnaderna för

de avskrivna planerna men som nu kommer att tas i anspråk av den nya planen i Surte.

Förvaltningen gör bedömningen att för att det ska bli kostnadsneutralt efter år ett så behöver

kultur och fritidsnämnden lösgöra resurser för att kunna möta dessa kostnader alternativt få

ökad driftram om några år med ca 0,6 mkr.

Invånarperspektiv

En etablering av en konstgräsplan på Surte IP skulle bidra till utökade möjligheter för

invånare i södra delarna av Ale kommun att kunna utöva idrottslig verksamhet i närhet till sin

bostad under stora delar av kalenderåret.

Hållbarhetsperspektivet

En analys av de miljömässiga effekterna kring etablering, användning och skötsel av en

konstgräsplan på Surte Idrottsplats kan delas in i två huvudsakliga delar. Initialt bör hänsyn

tas till befintlig forskning, internationell såväl som nationell, gällande konstgräsanläggningars

miljöpåverkan. Sedan början på 2000-talet har över 1000 konstgräsplaner anlagts i Sverige,

merparten av dessa har gummigranulat och sand som fyllnadsmaterial. De allra vanligast

förekommande gummigranulatet är SBR-granulat (styrenbutadiengummi) som framställs av

återvunna bildäck som tvättats och malts ned i små fraktioner. Förutom SBR-granulat finns ett

par varianter av nyproducerade gummityper som granulat, men även naturmaterial såsom

kork, bark, kokosrör, olivkärnor och sockerrör förekommer som fyllnadsmaterial i
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konstgräsplaner. Den, i dagsläget, samlade bedömningen från forskningsinstitut och

idrottsrörelser utifrån funktion, miljöprestanda och kostnader lyfter fram gummigranulat som

det mest gångbara alternativet som fyllnadsmaterial och då främst SBR-granulat. Noterbart är

att de SBR-granulat som finns tillgängliga på marknaden idag har en betydligt mindre

miljöpåverkan än de granulat som fanns tillgängliga innan 2010 eftersom EU:s förordning

och regelverk kring återvinning av bildäck då tydligt skärptes.

Vidare ska de befintliga rutiner som sektor Kultur och fritid använder sig av vid etablering

och utformning av konstgräsanläggningar med tillkommande skötselrutiner beaktas.

Kunskapsutbyte sker kontinuerligt i olika forum, till exempel i lag med fotbollsförbund,

Naturvårdsverket och våra kranskommuner, för att öka kunskapen och förbättra metoder i

syfte att förhindra spridning av microplaster till sjöar och vattendrag. Detta, bland annat

genom att minimera spridning av gummigranulat från våra konstgräsanläggningar. Även Ale

kommuns miljöenhet har som myndighetsutövare regelbundna tillsynsbesök på våra

anläggningar för att säkerställa att åtgärder för att minska anläggningarnas miljöpåverkan

efterlevs.

Sammanfattningsvis kommer såväl befintlig forskning som regelmässigt uppdaterade rutiner

kring minskad miljöpåverkan tillämpas vid varje ny etablering eller byte av konstgräsmatta i

Ale kommun, Surte IP inkluderat.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Investeringsutgiften på 3 mkr är en utgift som inte kommer att påverka kommunens totala

investeringsutfall för vare sig 2022 och 2023 i någon nämndvärd utsträckning då erfarenheten

visar att kommunen aldrig når upp till beslutad investeringsbudget. Driftkostnaderna uppgår

till omkring 0,5 mkr per år då avskrivningstiden är kort med anledning av den lokalutredning

där framtida förskola i Surte finns med. Det är dock en politisk bedömning om man vill

använda ca 0,5 mkr av kommunens driftutrymmet till en ny konstgräsplan i Surte eller att

medlen används till andra ändamål. Förvaltningen har inget att invända mot kultur och

fritidsnämndens bedömning att en etablering av en konstgräsplan på Surte IP skulle bidra till
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utökade möjligheter för invånare i södra delarna av Ale kommun att kunna utöva idrottslig

verksamhet i närhet till sin bostad under stora delar av kalenderåret.



Beräkningsblad
Namn Surte Ip Datum 2022-04-10
Adress Konstgräsplan
Postnr
Telefon

Beskrivning antal sort á-pris summa
Rördetaljer 1 st

Transport Grävmaskin 4 st
Padda 16 dag

utlopps dränering 30 m
GM 10 tim

Yrkesman 10 tim

Extra fyllning av plan 300 ton

stenmjöl 0-8 15 cm 1848 ton
Asfalt 3 m bredd 1080 m2
Hyvel underlaget 16 tim

Schakt
södra sidan 110*2m 88 m3
Norra sidan 4*110 176 m3

totalt ton scakt 528 ton
Transport ale krossen 528 tion

lastning 17,6 tim

Fyllnad förstärkning 660 m2
förstärkningsgrus 462 ton

bärlager 132 ton
Duk 726 m2

Grävmaskin 24 tim
Yrkesman 24 tim

Hyvel 8 tim

Dränering2*110+2*70 360 m
grävmaskin 60 m dag ink brunn 96 tim

Makadam 864 ton
Yrkesman 96

schakt transport till tipp 540 ton
lastbilstransporter 48 tim



Hyveljustering 32 tim

Vältning 1 st

Arbetsledning projektering 80 tim

Summa 1 329 500 kr

Moms 25% 332 375 kr

Totalsumma 1 661 875 kr



Flytt av konstgräsplan

Ale Kommun

2022-04-11

Flytt av konstgräs vid 
Forsvallen, Skepplanda 

 

Gabson AB har på uppdrag av Ale Kommun, sektor kultur & fritid, utfört följande 
rapport gällande flytt av konstgräsplan. 



Flytt av konstgräsplan

Ale Kommun

2022-04-11

Innehållsförteckning   

Bakgrund & omfattning av uppdrag…………………………………………… Sid 3 

Förutsättningar………………………………………………………………….  Sid 4 

Utförande ……………………………………………………………………….. Sid 5 

Ekonomi…………………………………………………………………………. Sid 7 

Summering………………………………………………………………………. Sid 8 



Flytt av konstgräsplan

Ale Kommun

2022-04-11

Bakgrund 

Ale Kommun önskar utvärdera möjligheten att flytta konstgrässystem från Forsvallen, 
Skepplanda till befintlig grusplan vid Surte IP. 

Projektansvarig hos Gabson AB för uppdraget är David Gabrielson.  

Projektansvarig hos Ale Kommun är Martin Andersson. 

Omfattning av uppdrag 

Att redogöra för möjligheten av en flytt av konstgräs, beskriva delmomenten i en flytt 
av konstgräs, lyfta fram viktiga aspekter att ”tänka på” under planering av projektet, 
samt beräkna kostnader för flytt och nytt konstgrässystem på Forsvallen. 
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Ale Kommun

2022-04-11

Förutsättningar 

Forsvallen Konstgräs 

Befintligt konstgrässystem på Forsvallen är installerat år 2013 och består utav ett 
50mm konstgräs fyllt med ca 15kg sand (10mm) och 14kg SBR granulat (26mm) per 
m2. Under konstgräset ligger en dräneringspad med tätduk som leder vatten ut mot 
dräneringsdiken längs långsidor och kortsidor. Dräneringspad i sig tillför ingen svikt/
stötupptagning till systemet. 

Den totala ytan med konstgräs är 110 x 71 m = 7810 m2. Linjering för spelplan 11-11 
är 105 X 65 m. 

Kondition på konstgräs bedöms vara mycket god och återstående livslängd bedöms 
vara minst 4-5 år förutsatt att skötsel & underhåll av konstgräset bibehålls med samma 
kvalitet framåt i tiden. Därmed anser jag att konstgräset är i tillräckligt bra kondition 
för att klara av en upptagning och åter-installation.  

Surte IP grusyta 

Vissa markarbeten och justeringsarbeten på grusytan vid Surte IP krävs för att 
förbereda ytan för konstgräs. 

Den totala ytan med konstgräs beräknas bli 106 x 64,5 m = 6837 m2. Min 
rekommendation är att försöka få till minst 2,0 m säkerhetszon mellan linjering och 
asfalt. Det ger i sådana fall att linjering för spelplan 11-11 hamnar på 102 x 60,5 m. 
Rekommendationer för seniorspel 11-11 är ett min mått av spelplan på 100 x 60 m. 

Med tanke på grusytans befintliga skick och uppbyggnad rekommenderas en liknande 
uppbyggnad som på Forsvallen med horisontell dränering. Fördelarna med en sådan 
uppbyggnad är flera: 

• Minimera grävandet i en äldre yta som är stabil. Minskar risken för framtida 
sättningar. 

• Kräver mindre uppbyggnad och bör vara ekonomiskt fördelaktigt jämfört med 
traditionell vertikal dränering i planen. 
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Ale Kommun

2022-04-11

• Tar bort risken med en för tät grusbädd under konstgräset som gör att vatten blir 
stående. Med rätt bombering och fall (ca 0,7% från mittrygg ut mot sidor) undviks att 
vatten blir stående även vid kraftig nederbörd. 

• Möjlighet till att få kontroll över vatten som går igenom konstgräset i form av ett 
slutet dräneringssystem. 

Viktigt att tänka på när man använder en uppbyggnad med horisontell dränering och en 
tätduk ovan grusbädd är vattennivåerna i marken och att vatten inte riskerar att trycka 
på underifrån! 

Utförande 
Konstgräset på Forsvallen behöver rullas upp. Det finns ett par olika metoder beroende 
på entreprenör och deras maskinparker. Det tillvägagångssätt som jag förordar 
minimerar slitage på konstgräset och säkerställer på bästa sätt att 100% av befintligt 
konstgräs går att återanvända. Innan upprullning kan majoriteten av SBR granulatet 
borstas upp ur konstgräset och säckas (uppskattningsvis ca 80 ton). Därefter skärs 
konstgräset i 4m breda våder. En maskin rullar upp respektive våd samtidigt som 
resterande SBR granulat och sand töms ur konstgräset och säckas. Dessa säckar är då 
med blandat material sand/SBR. Konstgräs 
rullarna läggs på special pall för att enkelt 
kunna transporteras. 

K o s t n a d e n f ö r o v a n p r o c e s s , d v s . 
upptagning med fyllnadsmaterial säckat bör 
hamna på ca 330 000 SEK exkl. moms 
inkluderat påslag av mellanhand/konstgräs 
aktör. 

Tillkommer gör transport av konstgräs och 
fyllnadsmaterial från Forsvallen till Surte 
IP. Antal rullar á 4,0 m ca 28st. Vikt per 
rulle 500-1000 kg. Antal säckar ca 250st á 
ca 1000kg. 
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Ale Kommun
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Den dräneringspad som ligger under konstgräset på Forsvallen bör ligga kvar och 
återanvändas i nytt konstgrässystem på Forsvallen. Om dränering av Forsvallen 
fungerar idag så betyder det att dräneringspadens funktion är intakt och fungerar. En 
flytt av dräneringspaden riskerar att skada materialet, särskilt tätskiktet om skarvarna 
är limmade vid installation. Dräneringspaden klarar ett byte av konstgräs förutsatt att 
rätt maskiner och tillvägagångssätt används vid upprullning av konstgräs.  

Åter-installation på Surte IP utförs likt normal ny-installation. Markuppbyggnad 
förutsätter ett system med horisontell dränering likt befintligt system på Forsvallen. Ny 
dräneringspad med tätskikt krävs om befintlig dräneringspad på Forsvallen ligger kvar.  

Då befintlig linjering i konstgräset från Forsvallen skall återanvändas på nya mått i 
konstgräset på Surte IP (gäller endast yttermått) krävs det en justering av installatören 
med en förminskning på både bredd och längd. Straffområden och mittcirkel behåller 
sina mått. Detta kräver en insats som är svår att sätta ett pris på beroende på hur vald 
installatör väljer att lösa problemet. Det är främst momentet med att dra ihop konstgräs 
som kan vara besvärligt, men eftersom konstgräset är tömt på fyllnadsmaterial så bör 
det gå att hantera. Entreprenör behöver välja metod för upptagning som säkerställer att 
100% av befintlig konstgräs yta kan återanvändas, även om ytan på Surte IP är mindre, 
för att kunna återanvända befintlig linjering. 

Ett normalpris för åter-installation hamnar på ca 275 000 - 300 000 SEK exkl. moms 
inklusive lim & tejp. 

Sand och SBR granulat återanvänds. Sanden kan utgöra ett problem vid åter-
installationen då den genom att inte vara torr och ren kan begrava fiber under sanden. 
Sanden blir till en gegga som lägger sig som 
ett täcke över konstgräs fiber. Dock finns 
det lyckade projekt där man har återanvänt 
sand och granulat enligt ovan. Med extra 
uppborstning och hantering vid installation 
har man lyckats att få ner sanden & SBR 
granulaten med fullgott resultat. Sanden 
kommer att med tiden hitta ner och lägga 
sig i botten av konstgräset. Överst dressas 
de säckar med ren SBR granulat från 
upptagningen.  

Ett alternativ är att köpa in ny sand (ca 102 
ton) samt komplettera SBR granulat med ca 
30 ton för att få till rena material att fylla  
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konstgräset med. Ur ett ekonomiskt perspektiv slipper man köpa in service på städning 
av konstgräset, t.ex. Sandmaster eller liknande. Denna service kostar ca 50 000 SEK 
som man i sådana fall slipper. Ny sand ca 102 ton hamnar på ca 85 000 SEK. 
Kompletterande SBR granulat ca 30 ton hamnar på ca  80 000 SEK. 

Ekonomi 
Upptagning Forsvallen: 

 Upprullning konstgräs inkl. fyllnadsmaterial i säckar  330.000 kr 

 Transporter av konstgräs och fyllnadsmaterial till Surte IP ej prissatt 

  

Installation Surte IP: 

 Åter-installation Surte IP      300.000 kr 

  

 Eventuellt alternativ med ny sand + kompletterande SBR (165.000 kr) 

 Ny dräneringspad Surte IP      375.000 kr 

 Markarbeten, stängsel      ej prissatt 

Nytt konstgräs Forsvallen: 

 50mm konstgräs med sand & SBR granulat på befintlig                                
 dräneringspad inklusive installation    1 800 000 kr 

Totala kostnader för projektet bör hamna runtomkring 2 850 000 - 3 000 000 SEK exkl. 
moms plus markarbeten vid Surte IP samt eventuella kostnader för stängsel etc. 

OBS! Under rådande omständigheter i världen är priser på råvaror & transporter 
oerhört volatila och angivna summor är endast en indikering utifrån dagens priser! 
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Summering 
Konstgräset vid Forsvallen, Skepplanda bedöms vara i tillräckligt bra kondition för att 
klara en flytt och åter-installation vid Surte IP. Dock bör underliggande dräneringspad 
återanvändas på Forsvallen, och en likvärdig ny dräneringspad införskaffas till Surte 
IP. 

Återstående livslängd efter åter-installation bedöms vara 4-5 år förutsatt att konstgräset 
underhålls på ett korrekt sätt. För att minimera påverkan på konstgräset vid upptagning 
är det viktigt att entreprenör väljer rätt metod och maskiner för uppdraget. Det är även 
av vikt att hela våder av konstgräset kan tas upp utan att orsaka spill av konstgräs, för 
att kunna återanvända linjering i planen men med nya yttermått. 

Alternativ kostnad för omhändertag och återvinning av konstgräs på Forsvallen hamnar 
på ca 350 000 - 400 000 SEK. Denna kostnad kan räknas av från den totala uppskattade 
kostnaden för projektet som landar på 2 850 000 - 3 000 000 SEK. 

Förberedande markarbeten samt eventuella tillkommande arbeten med stängsel etc. Är 
inte medräknade i ovan uppskattad projektkostnad. 
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U D Detaljplan

L P Projektering

K B Byggnation

Kopplat till behov i lokalförsörjningsplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kommentarer

1 Utökning förskola Alvhem Alvhem 55 platser U D D P B B

2 Omställning av Garnvindesskolan till förskola Hålanda 35 platser, Skepplanda 180 platser U P B B B

3 Ny Skola Nol/Alafors Ny skola Nol/Alarfors L/U D D P B B B

3.1 Tillfällig lösning Moduletablering Himla området B B

4
Ny förskola Nol/Alafors Starrkärr 30 platser , Alafors 60 platser , Nol 30 

platser
D D U P B B

5 Gymnasium och komvux i gemensamma lokaler Gymnasium och komvux i gemensamma lokaler L U

6 Ny skolbyggnad Bohus Bohus skola F-9 U P P B B

6.1 Lokalanpassning 2 klassrum Bohusskolan B

7 Om- och tillbyggnation av Aroseniusskolan Älvängen elevplatser 7-9, 290 elevplatser D D P B B B

7.1 Tillfällig lösning moduletablering Älvängen elevplatser 7-9, 290 elevplatser B

8 Ny förskola Älvängen Älvängen förskola, 65 platser L D D P B B

9 Ersätta Hövägens förskola Älvängen förskola, 144 platser L D D D P B B

10 Särskilt boende i södra kommundelarna 60 platser L D D D P B B

11
Ny förskola Nol, Nolängen Starrkärr 30 platser, Alafors 60 platser, Nol 30 

platser
D D P B B

11.1 Evakuering av Nolängen förskola B

12 Utbyggnad skolbyggnad Nödinge D D P B B Säkerställer tillkommande behov av matsal/kök

13 Till-, om-och/eller nybyggnation Alboskolan Skepplanda Skola F-6, 105 elevplatser U D P B B

13.1 
Tillfällig etablering i samband med Till-, om-

och/eller nybyggnation
B

14
Surte Ny Förskola 1 Bohus Förskola 108 platser, Surte Förskola 108 

platser
L D D P B B

15
Surte Ny Förskola 2 Bohus Förskola 108 platser, Surte Förskola 108 

platser
D D P B B Ersätter Nordgärdet och Surte förskola

16 Utbyggnad skolbyggnad Surte Surte skola färdigställt 2026 U P B B

17 Nödinge förskola 1 Nödinge P B B

18 Nödinge förskola 2 Nödinge P B B

19 Ersätta Madensskolan Elevplatser, F-6 150 elevplatser D D P B B

20 LSS Surte B

21 LSS Nol B

22 LSS boende L

23 Korttidsvistelse U

24 Korttidstillsyn U

25 Ny brandstation U L

26 Ny ambulanstation U L

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Projektlösningar är baserade på nuvarande 

skolupptagningsområden.

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Projektplan verksamhetslokaler Ale kommun 2022-01
Utredning

Lokaliseringsutredning

Kapacitetutredning

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever



PROTOKOLL 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott  
Sammanträdesdatum: 2015-11-12  

  Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 KFN.2015.50  

KFNau § 3 

Remissvar gällande planbesked för förskola vid 
Surte IP  

När beslutet fattades i utbildningsnämnden om att anlägga en förskola på Surte IP i februari 
2014 gjordes detta utifrån de aktuella förutsättningar som fanns utifrån utbildningsnämndens 
behov samt hur ytan nyttjades av föreningslivet i Surte. Det hade innan beslut skett en dialog 
med Ale fritid samt berörd förening kring tankarna om en förskola på fotbollsplanen. 
Föreningens verksamhet var vid tiden för beslutet relativt blygsam men det påtalades ändock 
från föreningens sida att ett framtida behov av träningsytor kunde se annorlunda och att det 
då måste finnas möjligheter att tillskapa ytterligare träningsytor.  

Kultur- och fritidsnämndens yttrande och godkännande av förslaget var villkorat med att 
eventuella träningsytor som försvinner i samband med en byggnation av en förskola också 
skall ersättas vid ett framtida behov. 

Under resans gång så har förutsättningarna för föreningslivet förändrats och en 
sammanslagning av Surte IS och Bohus IF fotbollsverksamhet med knutpunkt på just Surte IP 
har medfört att föreningen nu ser ett behov av att samtliga ytor finns tillgängliga för dess 
ursprungliga ändamål. 

Med tanke på de förändrade förutsättningarna för de båda inblandade nämnderna bör 
detaljplanen medge ett så brett användningsområde som möjligt som inbegriper både 
möjlighet till förskola men även fortsätt fotbollsaktivitet om så skulle bli fallet. 

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom yttrandet gällande remissvar planbesked för 
förskola inom Surte 1:65.  
 
Kultur- och fritidsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat. 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2015-11-10 

• Skiss Surte 1:65 

• Översiktskarta 1:65 

• Ansökan Surte 1:65 

 

 



PROTOKOLL 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott  
Sammanträdesdatum: 2015-11-12  

  Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott ställer sig bakom yttrandet gällande remissvar 
planbesked för förskola inom Surte 1:65.  

Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott förklarar ärendet omedelbart justerat. 

 

___ 

Beslutsexpediering 

För vidare hantering  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Sektor samhällsbyggnad  
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KFN § 70 Dnr KFN.2022.54

Initiativärende från Sonny Landerberg (MP) om att

utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja tilläggsanslag om tre miljoner kronor för inköp och anläggande av
en begagnad konstgräsplan på Surte Idrottsplats.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 att bifalla ett initiativärende
från Sonny Landerberg (MP) om att utreda möjligheten att anlägga en
konstgräsplan på Surte Idrottsplats eller annan plats i södra Ale som bedöms
vara lämplig. Sektor kultur- och fritid har nu utrett möjligheten att anlägga en
konstgräsplan på Surte Idrottsplats. Sektor kultur- och fritids ambition är att ge
föreningslivet i Ale så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Utifrån
förutsättningarna att bedriva fotbollsrelaterad föreningsverksamhet i
kommunens södra delar kan sektorn konstatera att det finns uppenbara brister i
likvärdigheten. På kultur-och fritidsnämndens extra insatta sammanträde 2022-
05-27 beslutade nämnden att återremittera ärendet för att komplettera ärendet
med en analys om hur sektor kultur- och fritids ekonomi skulle påverkas av
beslutet samt en miljö- och konsekvensbeskrivning. Den ekonomiska analysen
över hur sektor kultur- och fritids ekonomi skulle påverkas av beslutet beskrivs
under ekonomisk bedömning. Miljö- och konsekvensbeskrivningen återfinns
under hållbarhetsperspektivet i tjänsteutlåtandet.

I sektorns arbete med ärendet har hänsyn tagits till behovet av en

konstgräsplan, men även processen kring utredning av placering av ny förskola

i Surte har beaktats. Mot bakgrund av att det pågår en lokaliseringsutredning

för nya förskolor i Surte samt en utredning kring möjligheterna att rusta upp

och bygga ut Surteskolan så kan utredningarna beroende på utfall påverka en

framtida konsgräsanläggning på Surte IP. Denna osäkerhetsfaktor kräver viss

eftertanke utifrån de ekonomiska risker som nämnden ställs inför vid ett beslut

om konstgräs på grusplanen i Surte.

Utöver en helt ny konstgräsplan så har två olika alternativ identifierats. Det

första alternativet avser att tidigareläggande ett byte av en av kommunens

befintliga konstgräsytor för flytt till Surte IP. Det andra alternativet avser köp

av en begagnad konstgräsmatta vilket i så fall medför att befintliga

anläggningar byts ut enligt upprättad investeringsplan. Båda alternativen

bedöms tillgodose uppdragets syfte men där ett inköp av en begagnad

konstgräsplan framstår som ett något bättre alternativ utifrån dels en enklare



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

hantering samt att merkostnaden för bytet av någon av våra befintliga

konstgräsplaner uteblir.

Utifrån de alternativ som presenterats så är det enligt sektor kultur- och fritids
mening inte försvarbart att anlägga en helt ny konstgräsplan utifrån de
ekonomiska risker som beskrivs ovan. Sektorn förespråkar därmed inköp av en
begagnad konstgräsmatta. Det här alternativet är både är mest ekonomiskt
fördelaktiga alternativet och det kommer tillgodose föreningens behov av
utökade träningsytor utan risk för framtida kostnader med anledning av
förändrad markanvändning.

Inköp av begagnat konstgräs inklusive installation bedöms kosta cirka 2,8 mkr.
Då detta inte ryms inom kultur- och fritidsnämndens budgetram så behöver
nämnden äska om ett tilläggsanslag hos kommunfullmäktige på 3 miljoner
kronor inklusive oförutsedda kostnader för att kunna finansiera inköp och
anläggande av en begagnad konstgräsplan på Surte IP Idrottsplats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-06-10

Tjänsteutlåtande, 2022-05-24

2015-11-12 KFN remissvar gällande planbesked för förskola vid Surte IP

2015-11-12 KFN bilaga 1 - Översiktsbild Surte IP

2015-11-12 KFN bilaga 2 - Skiss Surte IP

Presentation projektplan verksamhetslokaler Ale kommun 2022-05-04

Rapport - flytt av konstgräs Forsvallen

Beräkningsunderlag Surte IP 2022

Kostnadskalkyler avseende alterntiv till konstgräs på Surte IP

Presentation SvFF konstgräs och miljö, 2022-06-03

Rapport från Halmstad avseende kunskapsläge om alternativa

konstgrässystem, 2022-06-08

Exempel på tillsyn av konstgräs, 2019-09-06

Beslutet skickas till

För vidare hantering: Sektor kultur- och fritid



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 















































Konstgräs Surte IP
alternativa investeringar

KFN.2022.54
2022-05-25



Kalkyl flytt av konstgräs från Forsvallen till Surte IP

Kostnadspost Summa

Upprullning konstgräs inklusive fyllnadsmaterial 330 000,00

Transport konstgräs inklusive fyllnadsmaterial 10 000,00

Återinstallation Surte IP 300 000,00

Ny dräneringspad Surte IP 375 000,00

Stängsel kortsida Surte IP 90 000,00

Markarbeten Surte IP 1 330 000,00

Oförutsett 100 000,00

2 535 000,00

Nytt konstgräs Skepplanda 1 800 000,00

Total investering 4 335 000,00

Årskostnad KFN baserat på 5 års avskrivning på Surte IP 718 775,00

respektive 10 år på nya mattan i Skepplanda



Kalkyl inköp begagnat konstgräs (exempel Behrn Arena, Örebro)
Kostnadspost Summa

Inköp konstgräs enligt offert, allt ovan färdig mark 1 000 000,00

Transport konstgräs inklusive fyllnadsmaterial, uppskattad kostnad 100 000,00

Ny dräneringspad Surte IP 375 000,00

Stängsel kortsida Surte IP 90 000,00

Markarbeten Surte IP 1 330 000,00

2 895 000,00

Total investering 2 895 000,00

Årskostnad KFN baserat på 5 års avskrivning på Surte IP 586 237,00



Etablering av en ny konstgräsanläggning på Surte IP

Kostnadspost Summa

Konsultarvoden, internfakturering, projektering samt övriga byggherrekostnader 755 000,00

Nytt konstgräs 1 800 000,00

Belysning 500 000,00

Ny dräneringspad 375 000,00

Stängsel båda kortsidor kortsida Surte IP 180 000,00

Markarbeten, inklusive utökning till fullmått 1 730 000,00

Brunnar 200 000,00

Läktare 250 000,00

Total investering 5 790 000,00

Årskostnad KFN baserat på 10 års avskrivning på konstgräset 419 319,00

samt 20 år på övriga poster

Restvärde i händelse av avflyttning från Surte IP efter 5 år 3 892 500,00



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7)

Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.54
Datum: 2022-06-10
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

Initiativärende från Sonny Landerberg (MP) om att utreda

möjligheten att anlägga en konstgräsplan

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
tilläggsanslag om tre miljoner kronor för inköp och anläggande av en begagnad konstgräsplan
på Surte Idrottsplats

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 att bifalla ett initiativärende från Sonny
Landerberg (MP) om att utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats
eller annan plats i södra Ale som bedöms vara lämplig. Sektor kultur- och fritid har nu utrett
möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats. Sektor kultur- och fritids
ambition är att ge föreningslivet i Ale så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Utifrån
förutsättningarna att bedriva fotbollsrelaterad föreningsverksamhet i kommunens södra delar
kan sektorn konstatera att det finns uppenbara brister i likvärdigheten. På kultur-och
fritidsnämndens extra insatta sammanträde 2022-05-27 beslutade nämnden att återremittera
ärendet för att komplettera ärendet med en analys om hur sektor kultur- och fritids ekonomi
skulle påverkas av beslutet samt en miljö- och konsekvensbeskrivning. Den ekonomiska
analysen över hur sektor kultur- och fritids ekonomi skulle påverkas av beslutet beskrivs
under ekonomisk bedömning. Miljö- och konsekvensbeskrivningen återfinns under
hållbarhetsperspektivet i tjänsteutlåtandet.

I sektorns arbete med ärendet har hänsyn tagits till behovet av en konstgräsplan, men även

processen kring utredning av placering av ny förskola i Surte har beaktats. Mot bakgrund av

att det pågår en lokaliseringsutredning för nya förskolor i Surte samt en utredning kring

möjligheterna att rusta upp och bygga ut Surteskolan så kan utredningarna beroende på utfall

påverka en framtida konsgräsanläggning på Surte IP. Denna osäkerhetsfaktor kräver viss

eftertanke utifrån de ekonomiska risker som nämnden ställs inför vid ett beslut om konstgräs

på grusplanen i Surte.

Utöver en helt ny konstgräsplan så har två olika alternativ identifierats. Det första alternativet

avser att tidigareläggande ett byte av en av kommunens befintliga konstgräsytor för flytt till
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Surte IP. Det andra alternativet avser köp av en begagnad konstgräsmatta vilket i så fall

medför att befintliga anläggningar byts ut enligt upprättad investeringsplan. Båda alternativen

bedöms tillgodose uppdragets syfte men där ett inköp av en begagnad konstgräsplan framstår

som ett något bättre alternativ utifrån dels en enklare hantering samt att merkostnaden för

bytet av någon av våra befintliga konstgräsplaner uteblir.

Utifrån de alternativ som presenterats så är det enligt sektor kultur- och fritids mening inte
försvarbart att anlägga en helt ny konstgräsplan utifrån de ekonomiska risker som beskrivs
ovan. Sektorn förespråkar därmed inköp av en begagnad konstgräsmatta. Det här alternativet
är både är mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet och det kommer tillgodose föreningens
behov av utökade träningsytor utan risk för framtida kostnader med anledning av förändrad
markanvändning.

Inköp av begagnat konstgräs inklusive installation bedöms kosta cirka 2,8 mkr. Då detta inte
ryms inom kultur- och fritidsnämndens budgetram så behöver nämnden äska om ett
tilläggsanslag hos kommunfullmäktige på 3 miljoner kronor inklusive oförutsedda kostnader
för att kunna finansiera inköp och anläggande av en begagnad konstgräsplan på Surte IP
Idrottsplats.

Klas Arvidsson Martin Andersson

Verksamhetschef fritid Enhetschef anläggningar och service

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-06-10

Tjänsteutlåtande, 2022-05-24

Presentation SvFF konstgräs och miljö, 2022-06-03

Rapport från Halmstad avseende kunskapsläge om alternativa konstgrässystem, 2022-06-08

Exempel på tillsyn av konstgräs, 2019-09-06
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kultur-och fritidsnämnden

För kännedom:

Utbildningsnämnden
Servicenämnden

Ärendet

Historik

Redan 2014 presenterades de första utredningarna kring placering av en ny förskola i Surte

som sedemera kom att mynna ut i en begäran om planbesked för en förskola på Surte IP

(PLAN.2015.13). Denna skickades ut som remissförfrågan till berörda nämnder. Kultur- och

fritidsnämnden besvarade remissen och remissvaret är diarefört under diarenummer

KFN.2015.50. För att sammanfatta svaret så var kultur- och fritidsnämndens önskan att ytan

skulle detaljplaneläggas så brett som möjligt för att möjliggöra ett framtida

användningsområde för både förskoleverksamhet samt som idrottsanläggning. Eventuella

träningsytor som försvann skulle kompenseras om framtida behov uppstod.

Föreningen Surte IS fotboll grundades år 1898 och bedriver idrottslig verksamhet på

nuvarande anläggning Surte IP i Surte sedan 1949. Antalet medlemmar i föreningen har under

senaste åren stadigt ökat och med det även antalet matcher, tränings- och aktivitetstillfällen på

anläggningen. Under 2021 inkom föreningen med en skrivelse riktad till Kultur- och

fritidsnämnden i syfte att redogöra för, och understryka föreningens behov av en

konstgräsplan på Surte IP. Kultur- och fritidsnämnden gav då sektorn i uppdrag att i dialog

med sektor service undersöka möjligheter som kan tillgodose Surte IS önskemål,

(KFN.2021.31, 2021-10-14). Dialog mellan sektorn och lokalförsörjningsenheten på sektor

service intensifierades med utgångspunkt i att utreda möjligheten och lämpligheten av, att i

detta läge, gå vidare med en förstudie kring anläggning av en konstgräsplan i på Surte IP eller

att lämpligtvis invänta lokaliseringsutredning av ny förskola i Surte.

Nuläge

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 att bifalla ett initiativärende från Sonny

Landerberg (MP) om att utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats

eller annan plats i södra Ale som bedöms vara lämplig.
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I sektor kultur- och fritids arbete med ärendet har hänsyn tagits till behovet av en

konstgräsplan, men även processen kring utredning av placering av ny förskola i Surte har

beaktats. I sektor services projektplan verksamhetslokaler Ale kommun daterad 2022-05-04

framgår det att beslut kring, och framdrift i ärendet kring placering av ny förskola i Surte låter

vänta på sig, och att processen kring detta troligen kommer att utkristallisera sig under 2023.

Ekonomisk bedömning

Varje utökning i någon form medför ökade kostnader för kultur- och fritidsnämnden. I detta
fall avser det ytterligare en konstgräsplan i kommunen. Mot bakgrund av att det pågår en
lokaliseringsutredning för nya förskolor i Surte samt en utredning kring möjligheterna att
rusta upp och bygga ut Surteskolan så kan utredningarna beroende på utfall påverka en
framtida konsgräsanläggning på Surte IP. Denna osäkerhetsfaktor kräver viss eftertanke
utifrån de ekonomiska risker som nämnden ställs inför vid ett beslut om konstgräs på
grusplanen i Surte.

Enligt de avskrivningsprinciper som använts för tidigare konsträsanläggningar så har
markarbeten en avskrivningstid på 20 år medan konstgräsbeläggningen skrivs av på 10 år.
Pågående lokaliseringsutredning kan mycket väl komma att föreslå en placering av en ny
förskola på Surte IP utifrån att det finns relativt få möjliga platser att förlägga den typen av
verksamhetslokaler på i Surte. Om beslut fattas om en ny konstgräsanläggning på Surte IP så
skulle ovan nämnda scenario medföra en för tidig avveckling av anläggning med kostnader
för direktavskrivning som direkt följd vilket oavkortat belastar kultur- och fritids nämndens
budget.

Sektor kultur- och fritid har utifrån uppdraget samt med ovanstående problematik i beaktande
undersökt alternativa lösningar som tillgodoser behovet av en konstgräsplan men utan att
medföra alltför stora ekonomiska risker. Utöver en helt ny konstgräsplan så har två olika
alternativ identifierats. Det första alternativet avser att tidigareläggande ett byte av en av
kommunens befintliga konstgräsytor för flytt till Surte IP. Det andra alternativet avser köp av
en begagnad konstgräsmatta vilket i så fall medför att befintliga anläggningar byts ut enligt
upprättad investeringsplan. Båda alternativen bedöms tillgodose uppdragets syfte men ett
inköp av en begagnad konstgräsplan framstår som ett något bättre alternativ utifrån dels en
enklare hantering samt att merkostnaden för bytet av någon av våra befintliga konstgräsplaner
uteblir.

En ny konstgräsplan bedöms kosta runt 6 mkr medan flytt av befintlig konsgräsmatta bedöms
kosta 2,5 mkr samtidigt som detta alternativ medför ett investeringsbehov på ytterligare 1,8
mkr för ny ersättningsmatta. Inköp av begagnat konstgräs inklusive installation bedöms kosta
på cirka 2,8 mkr.

Driftskostnaden per år för samtliga alternativ ligger på mellan 0,4 mkr - 0,6 mkr. För
alternativet med flytt av eget befintligt konstgräs tillkommer dock driftskostnader på cirka 0,2
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mkr för ersättningsytan. Det bör tilläggas att de begagnade konstgräsplanerna är beräknade
utifrån en avskrivningstid på 5 år medan en helt ny konstgräsplan följer tidigare
avskrivningsprinciper. Sammantaget så innebär detta att det mest fördelaktiga alternativet är
inköp av en begagnad konstgräsmatta som redan är offererad och reserverad med förbehållet
att alla nödvändiga politiska beslut fattas.

Ekonomisk analys konstgräs Surte IP, effekt 2023

Enligt förvaltningsledningens förslag till budget för 2023 så har kultur- och fritidsnämnden
kompenserats för nästa års löneökningar. Kompensationen för målgruppsförändringar samt
inflation neutraliseras av ett motsvarande effektiviseringskrav så i praktiken kommer inflation
samt målgruppsförändringar att behöva inrymmas i verksamheternas befintliga ekonomiska
förutsättningar.

En ny konstgräsplan i Surte är en utökning utifrån befintligt bestånd och skulle i normala fall
medföra en kostnadsökning för kultur- och fritid. Den skulle dessutom bli markant dyrare än
tidigare då det förslag som sektorn förordar innebär en mer aggressiv avskrivningstid av
framförallt markarbeten med anledning av det osäkra läget kring framtidens utveckling i
Surte.

Förutsättningarna för 2023 är dock relativt gynnsamma för denna investering då
konstgräsytan för de 3 första planerna i stort sett är avskrivna vid slutet av 2022 och summan
för dessa kapitalkostnader som försvinner är jämförbara med det som tillkommer för en
konstgräsanläggning i Surte förutsatt ett av alternativen med en flyttad eller inköpt
konstgräsyta.

Merkostnaden som kan uppstå under 2023 kopplat till kostnader för konstgräs är bytet av den
första konstgräsplanen i Älvängen enligt sektorns underhållsplan för samtliga konstgräsytor.
Ett byte görs företrädesvis på sommarhalvåret så effekten av en sådan investering medför
ytterligare kapitalkostnader på mellan 60–90 tkr.

Med tanke på att planen är att byta en konstgräsyta årligen så kommer detta också leda till
ökade kostnader på cirka 180 tkr per plan för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur och fritidsnämnden har dock andra investeringar som också påverkar det ekonomiska
utrymmet. Under 2022 görs ytterligare ett inköp av en ismaskin till Ale arena och nämndens
årsanslag kommer i år med största sannolikhet att användas fullt ut vilket medför ökade
kapitalkostnader.

Sammantaget så är sektorns bedömning att effekten för 2023 är hanterbar men de kommande
årens ökning behöver sannolikt kompenseras för att det inte skall påverka verksamheten i en
allt för stor omfattning.
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Invånarperspektiv

En etablering av en konstgräsplan på Surte IP skulle bidra till utökade möjligheter för

invånare i södra delarna av Ale kommun att kunna utöva idrottslig verksamhet i närhet till sin

bostad under stora delar av kalenderåret.

Hållbarhetsperspektivet

Miljö- och konsekvensbeskrivning

En analys av de miljömässiga effekterna kring etablering, användning och skötsel av en
konstgräsplan på Surte Idrottsplats kan delas in i två huvudsakliga delar. Initialt bör hänsyn
tas till befintlig forskning, internationell såväl som nationell, gällande konstgräsanläggningars
miljöpåverkan. Sedan början på 2000-talet har över 1000 konstgräsplaner anlagts i Sverige,
merparten av dessa har gummigranulat och sand som fyllnadsmaterial. De allra vanligast
förekommande gummigranulatet är SBR-granulat (styrenbutadiengummi) som framställs av
återvunna bildäck som tvättats och malts ned i små fraktioner. Förutom SBR-granulat finns ett
par varianter av nyproducerade gummityper som granulat, men även naturmaterial såsom
kork, bark, kokosrör, olivkärnor och sockerrör förekommer som fyllnadsmaterial i
konstgräsplaner. Den, i dagsläget, samlade bedömningen från forskningsinstitut och
idrottsrörelser utifrån funktion, miljöprestanda och kostnader lyfter fram gummigranulat som
det mest gångbara alternativet som fyllnadsmaterial och då främst SBR-granulat. Noterbart är
att de SBR-granulat som finns tillgängliga på marknaden idag har en betydligt mindre
miljöpåverkan än de granulat som fanns tillgängliga innan 2010 eftersom EU:s förordning
och regelverk kring återvinning av bildäck då tydligt skärptes.

Vidare ska de befintliga rutiner som sektor Kultur och fritid använder sig av vid etablering
och utformning av konstgräsanläggningar med tillkommande skötselrutiner beaktas.
Kunskapsutbyte sker kontinuerligt i olika forum, till exempel i lag med fotbollsförbund,
Naturvårdsverket och våra kranskommuner, för att öka kunskapen och förbättra metoder i
syfte att förhindra spridning av microplaster till sjöar och vattendrag. Detta, bland annat
genom att minimera spridning av gummigranulat från våra konstgräsanläggningar. Även Ale
kommuns miljöenhet har som myndighetsutövare regelbundna tillsynsbesök på våra
anläggningar för att säkerställa att åtgärder för att minska anläggningarnas miljöpåverkan
efterlevs.

Sammanfattningsvis kommer såväl befintlig forskning som regelmässigt uppdaterade rutiner
kring minskad miljöpåverkan tillämpas vid varje ny etablering eller byte av konstgräsmatta i
Ale kommun, Surte IP inkluderat.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

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

Beslutets genomförande

I händelse av beslut om genomförande ämnar sektor kultur- och fritid utan vidare dröjsmål
rådgöra med upphandlingsenheten och miljöenheten kring diverse frågor innan ärendet kan gå
in i utförandeskede.

Förvaltningens bedömning

Sektor kultur- och fritids ambition är att ge föreningslivet i Ale så likvärdiga förutsättningar
som möjligt. Utifrån förutsättningarna att bedriva fotbollsrelaterad föreningsverksamhet i
kommunens södra delar kan sektorn konstatera att det finns uppenbara brister i
likvärdigheten. Då Ale kommun är en förvaltning så kan ärendet inte enbart betraktas utifrån
den egna sektorns intressen. En oviss lokaliseringsutredning för sektor utbildnings räkning
kan medföra en kortlivad konstgräsanläggning då lagstadgad verksamhet utifrån ett
samhällsperspektiv nästan uteslutande prioriteras högre än ytor för rekreation och
idrottsutövande.

Utifrån de alternativ som presenterats så är det inte enligt sektorns mening försvarbart att
anlägga en helt ny konstgräsplan utifrån de risker som beskrivs ovan. Sektorn förespråkar
därmed inköp av en begagnad konstgräsmatta som både är mest ekonomiskt fördelaktig samt
att den kommer tillgodose föreningens behov av utökade träningsytor utan risk för framtida
kostnader med anledning av förändrad markanvändning. Det är en kompromisslösning där
kvaliteten inte fullt ut går att mäta med en ny anläggning. Sektorn gör ändå bedömningen att
det skapar ett mervärde för både föreningen och Surte som ort som motiverar investeringen.
Det finns utöver detta ytterligare en fördel som inte är försumbar vilket är tidsaspekten för
färdigställande. Vid ett positivt beslut i kommunfullmäktige kan en begagnad plan vara på
plats under hösten 2022 medan en helt ny plan tidigast kan vara på plats till sommaren 2023.

















PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-09-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 139 Dnr KS.2022.340

Program för arbetet med nationella minoritetsfrågor

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Ale

kommuns program för arbetet med nationella minoritetsfrågor.

Sammanfattning

Sedan 2019 är alla kommuner och regioner skyldiga att anta mål och riktlinjer

för sitt minoritetspolitiska arbete, efter en revidering av lag (2009:724) om

nationella minoriteter och minoritetsspråk gjordes. Ale kommun har i likhet

med många andra kommuner i nuläget inga mål eller riktlinjer. Förvaltningen

har därför tagit fram ett program för arbetet med nationella minoritetsfrågor.

Målet för programmet är att synliggöra de nationella minoriteternas rättigheter

i kommunen och säkerställa att det finns kunskap och beredskap för att fullgöra

kommunens åtagande gentemot lagstiftningens krav.

Ale kommuns program för arbetet med nationella minoritetsfrågor utgår från

lagstiftningens krav, utifrån vad kommunen har för skyldigheter och vad de

nationella minoriteterna har för rättigheter. Därigenom har inriktar sig

programmet på följande områden: information om minoriteters rättigheter,

användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter, minoritetsspråk i

äldreomsorgen, inflytande och samråd samt språk och kultur.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-01

Ale kommuns program för arbetet med nationella minoritetsfrågor

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen

Program för arbetet med nationella minoritetsfrågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Ale kommuns program

för arbetet med nationella minoritetsfrågor.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Sedan 2019 är alla kommuner och regioner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt

minoritetspolitiska arbete, efter en revidering av Lag (2009:724) om nationella minoriteter

och minoritetsspråk gjordes. Ale kommun har i likhet med många andra kommuner i nuläget

inga mål eller riktlinjer. Förvaltningen har därför tagit fram ett program för arbetet med

nationella minoritetsfrågor. Målet för programmet är att synliggöra de nationella

minoriteternas rättigheter i kommunen och säkerställa att det finns kunskap och beredskap för

att fullgöra kommunens åtagande gentemot lagstiftningens krav.

Ale kommuns program för arbetet med nationella minoritetsfrågor utgår från lagstiftningens

krav, utifrån vad kommunen har för skyldigheter och vad de nationella minoriteterna har för

rättigheter. Därigenom har inriktar sig programmet på följande områden: information om

minoriteters rättigheter, användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter,

minoritetsspråk i äldreomsorgen, inflytande och samråd samt språk och kultur.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-01

Ale kommuns program för arbetet med nationella minoritetsfrågor

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Samtliga nämnder

Ärendet

Bakgrund

Sedan år 2000 har Sverige fem nationella minoriteter och dessa är följande: judar, romer,
samer, sverigefinnar och tornedalingar. Sverige har dessutom fem erkända nationella
minoritetsspråk. Dessa är följande: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

För att få status som en nationell minoritet måste minoriteten uppfylla följande kriterier som
den svenska riksdagen har fastställt:

• Gruppen har en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen.
• Gruppen har en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart som den inte delar

med andra
• Gruppen har en uttalad vilja att behålla sin identitet.
• Gruppen har historiska eller långvariga band med Sverige.

Det övergripande målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge det nationella

minoriteterna skydd, starka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska

minoritetsspråken så de hålls levande. Sedan 2019 är alla kommuner och regioner skyldiga

enligt lag, att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Ale kommun har i

likhet med många andra kommuner, i nuläget inga mål eller riktlinjer. Förvaltningen har

därför arbetat fram ett program för arbetet med nationellla minoritetsfrågor. Målet för

programmet är att synliggöra de nationella minoriteternas rättigheter och säkerställa att det

finns kunskap och beredskap för att fullgöra kommunens skyldigheter gentemot

lagstiftningens krav.

Aktuell lagstftning

De nationella minoriteternas rättigheter regleras i första hand i Lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, även kallad minoritetslagen. Här regleras exemplevis att
kommuner och regioner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete, att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och ge de nationella
minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.
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Utöver minoritetslagen finns ytterligare lagstiftning som reglerar de nationella minoriteternas
rättigheter ytterligare.

I språklagen (2009:600) fastslås vilka de nationella minoritetsspråken är och att det allmänna
har ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa.

I bibliotekslagen (2013:801) står att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de
nationella minoriteterna, exempelvis genom att erbjuda litteratur på de nationella
minoritetsspråken.

I skollagen (2010:800) fastslås att elever som tillhör en nationell minoritet har rätt till
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk i grundskolan. För att erbjudas
modersmålsundervisningen på gymnasiet krävs att eleven har goda kunskaper i språket.

I socialtjänstlagen (2001:453) står att kommunen ska verka för att det finns tillgång till

personal med kunskap i de nationella minoritetsspråken där detta behövs i omvårdnaden av

äldre människor.

Inrikting

Ale kommuns program för arbetet med nationella minoritetsfrågor utgår från lagstiftningens

krav, utifrån vad kommunen har för skyldigheter och vad de nationella minoriteterna har för

rättigheter. Därigenom har inriktar sig programmet på följande områden: information om

minoriteters rättigheter, användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter,

minoritetsspråk i äldreomsorgen, inflytande och samråd samt språk och kultur.

Ekonomisk bedömning

Genomförandet av beslutet bedöms inte ha någon större ekonomisk inverkan på kommunen.

Invånarperspektiv

Målet för programmet är att synliggöra de nationella minoriteternas rättigheter och säkerställa

att det finns kunskap och beredskap i Ale kommun att fullgöra kommunens åtaganden

gentemot lagstiftningens krav. Det kommer innebära att individer som tillhör en nationell

minoritet i kommunen kommer ha tillgång till samlad information över vilka ens rättigheter är

gentemot kommunen och att kommunen har en samlad information över det offentliga

skyldigheter gentemot de nationella minoriteterna.

Hållbarhetsperspektivet

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

Ale kommuns program för nationella minoritetsfrågor utgår från lagen (2009:724) om

nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det finns även bestämmelser i språklagen

(2009:600), skollagen (2020:800), bibliotekslagen (2013:801) och socialtjänstlagen

(2001:453) som reglerar nationella minoriteters rättigheter och som har inkluderats i

programmet. Samtliga lagregleringar redogörs tydligt för i programmet.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Programmet kommer tillgängliggöras i författningssamlingen på kommunens hemsida,

tillsammans med kommunens övriga styrdokument.

Förvaltningens bedömning

Sedan 2019 är alla kommuner och regioner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt

minoritetspolitiska arbete, enligt den revidering av Lag (2009:724) om nationella minoriteter

och minoritetsspråk som gjordes 2019. För att tillgodose lagstftiningens krav och de

nationella minoriteternas rättigheter i Ale kommun har därför ett program för det

minoritetspolitiska arbetet tagits fram. Förvaltningen bedömer att programmer kommer

tydliggöra de nationella minoriteternas rättigheter och kommunens skyldigheter samt stärka

det minoritetspolitiska arbetet.
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1. Inledning och syfte
Sedan år 2000 har Sverige fem nationella minoriteter och dessa är följande: judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar. Sverige har dessutom fem erkända nationella minoritetsspråk. Dessa
är följande: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

För att få status som en nationell minoritet måste minoriteten uppfylla följande kriterier som den
svenska riksdagen har fastställt:
• Gruppen har en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen.
• Gruppen har en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart som den inte delar med andra
• Gruppen har en uttalad vilja att behålla sin identitet.
• Gruppen har historiska eller långvariga band med Sverige.

Det övergripande målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge det nationella minoriteterna
skydd, starka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så de hålls
levande. Uppskattningsvis tillhör ungefär 10 procent av befolkningen i Sverige en nationell minoritet.
En individs minoritetstillhörighet baseras på självidentifikationsprincipen. Det innebär att det är upp
till varje individ att själv avgöra om hen anser sig tillhöra en nationell minoritet och det finns
därigenom inget tvång för individen att ingå i en minoritet. Sveriges fem nationella minoriteter har
särskilda rättigheter i lagstiftningen som det offentliga därmed är skyldiga att uppfylla. Det här
programmet beskriver mål och inriktning för det minoritetspolitiska arbetet i Ale kommun för att
uppfylla lagens krav. Syftet med Ale kommuns program för arbetet med nationella minoritetsfrågor är
att samla information om kommunens skyldigheter och minoriteters rättigheter tillsammans med mål
och inriktning för det minoritetspolitiska arbetet i Ale kommun.

2. Minoritetslagen och annan lagstiftning

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (även kallad minoritetslagen) började
gälla i Sverige januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som de nationella minoriteterna har i
hela landet samt inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.
Lagen reviderades i januari 2019 och innebar att de nationella minoriteternas rättigheter stärktes
ytterligare. Samtliga kommuner och regioner är sedan revideringen av lagen skyldiga att anta mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Dessa ska på begäran kunna lämnas ut till Länsstyrelsen i
Stockholm och Sametinget som har uppföljningsansvar för det minoritetspolitiska arbetet i
kommunerna. I minoritetslagen fastställs ett antal rättigheter för de nationella minoriteterna samt vad
det offentliga ska göra för att garantera dessa rättigheter. Samtliga kommuner och andra myndigheter
är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. Dessutom är kommuner och andra
myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem, barn och ungas
möjligheter till inflytande betonas särskilt. Det allmänna ska i övrigt främja de nationella
minoriteternas möjlighet att bevara och utveckla sin kultur, även här betonas barn och ungas rätt att
få utveckla sitt språk och sin kulturella identitet. En individ som tillhör den finska, tornedalska eller
samiska minoriteten har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid muntliga och
skriftliga kontakter i kommunen ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdande för part,
om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket i fråga. Kommunen ska
också verka för att ha personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs
i individers kontakter med kommunen. Kommunen ska erbjuda den som begär det, möjlighet att få
hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen
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av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har
tillgång till personal med sådana språkkunskaper.

Utöver minoritetslagen finns ytterligare lagstiftning som reglerar de nationella minoriteternas
rättigheter ytterligare.

I språklagen (2009:600) fastslås vilka de nationella minoritetsspråken är och att det allmänna har ett
särskilt ansvar för att skydda och främja dessa.

I bibliotekslagen (2013:801) står att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna, exempelvi genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.

I skollagen (2010:800) fastslås att elever som tillhör en nationell minoritet har rätt till
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk i grundskolan. För att erbjudas
modersmålsundervisningen på gymnasiet krävs att eleven har goda kunskaper i språket.

I socialtjänstlagen (2001:453) står att kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med
kunskap i de nationella minoritetsspråken där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor.

Utöver nationell lagstiftning, har Sverige ratificerat Europarådets ramkonvention till skydd för
nationella minoriteter. Konventionen innehåller bestämmelser som garanterar nationella minoriteter
en rad mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Här ingår exempelvis skydd från
diskriminering och våld, mötes-, förenings-, yttrande-, tanke-, samvets- och religionsfrihet samt
åsikts- och yttrandefrihet på det egna språket. De stater som har ratificerat konventionen åtar sig även
att erkänna att de som tillhör en nationell minoritet har rätt att fritt och utan ingripande använda sitt
minoritetsspråk privat och offentligt, i såväl tal som skrift.

3. Mål

Målet för programmet är att synliggöra de nationella minoriteternas rättigheter i kommunen och
säkerställa att det finns kunskap och beredskap för att fullgöra kommunens skyldigheter utifrån
lagstiftningens krav.

4. Inriktning för det minoritetspolitiska arbetet

Grunden för det minoritetspolitiska arbetet i Ale kommun utgår ifrån kommunens skyldigheter och
de nationella minoriteternas rättigheter enligt gällande lagstiftning.

4.1 Information om de nationella minoriteternas
rättigheter

I enlighet med minoritetslagen, så ska kommunen säkerställa att information om de nationella
minoriteternas rättigheter finns tillgängligt på kommunens hemsida. Kommunledningsförvaltningen
ansvarar för detta.

4.2 Finska, meänkieli och samiska i
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myndighetskontakter

I enlighet med minoritetslagen, ska kommunen erbjuda den som begär det möjlighet att använda
finska, meänkieli respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i kommunens ärenden i
vilka den enskilda är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som
behärskar minoritetsspråket, i enlighet med minoritetslagen. Varje förvaltning ska verka för att
information finns samlat i förvaltningen om personal med språkkunskaper i finska, meänkieli och
samiska. Vid rekrytering inom kommunen ska språkkunskaper i finska, meänkieli och samiska ses
som en merit.

4.3 Minoritetsspråk i äldreomsorgen
I enlighet med socialtjänstlagen, ska kommunen erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller
en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av
personal som behärskar minoritetsspråken, om kommunen har tillgång till personal med sådana
språkkunskaper. Socialförvaltningen ska verka för att information finns om personalens samlade
språkkunskaper. Vid rekrytering inom äldreomsorgen ska de sökandes språkkunskaper i
minoritetsspråken ses som en merit.

4.4 Inflytande och samråd
I enlighet med minoritetslagen, ska nämnder och styrelser i kommunen ge de nationella minoriteterna
möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt som möjligt samråda med minoriteterna i
sådana frågor. Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd i frågor som rör dem ska särskilt
främjas. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att samordna dessa samråd.

4.5 Språk och kultur
Elever inom grundskolan och grundsärskolan och som tillhör någon av de nationella minoriteterna,
ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk i enlighet skollagen. Det är
varje skolas rektor som ansvarar för att vårdnadahavare informeras om denna rättighet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för att detta sker. De nationella minoriteternas kultur och språk ska
integreras i kommunens ordinarie kulturverksamhet, exempelvis i bibliotekens utbud av litteratur och
annan media. Kommunen ska tillhandahålla information till de nationella minoriteterna om
möjligheten att bilda föreningar och söka de föreningsbidrag som kommunen erbjuder, exempelvis
via kommunens hemsida. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för detta.

5. Revidering och uppföljning

Kansliavdelningen ansvarar för att följa upp lagstiftningen inom det minoritetspolitiska området och
vid behov revidera programmet.
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Socialnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, kvartal 2 2022
Rapporteringstillfälle: 2022-08-25
Ansvarig rapportör: Systemförvaltare Annika Johansson

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, som inte
är verkställda inom tre månader

Nya beslut som ej är verkställda inom tre månader, redovisning för kvartal 2 2022 (från och
med 2022-04-01 till och med 2022-06-30).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 2, ska besluten vara tagna
under perioden 2022-01-01 till och med 2022-03-31.

Antal ej verkställda beslut
äldreomsorg

7 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 4
Män: 3

Antal ej verkställda beslut
funktionshinder (SoL)

1 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 1

Antal ej verkställda beslut
individ- och familjeomsorg

0 Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 0

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1378616 2022-05-03 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Den enskilde är
tveksam till att flytta till
säbo i nuläget, vill avvakta.

1378959 2022-03-14 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Den enskilde
erbjuds plats på boende
2022-08-18, har ännu ej
svarat.

1378224 2022-02-28 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Den enskilde
erbjuds plats på boende



2(4)

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

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som rapporterats som ej verkställda och avslutade

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som verkställts

2022-08-18, har ännu ej
svarat.

1377823 2022-02-23 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Den enskilde
erbjuds plats på boende
2022-08-18, har ännu ej
svarat.

1378822 2022-03-10 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Ingen lämplig
ledig boendeplats finns inom
kommunen.

1389923 2022-03-28 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Ingen lämplig
ledig boendeplats finns inom
kommunen.

1378317 2022-03-01 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-08-25 Den enskilde har
tackat nej till erbjuden
boendeplats, vill inte flytta i
nuläget.

1374906 2022-01-19 Särskilt boende Funktionsstöd
(SoL)

2022-08-25 Den enskilde har
sedan 2019-02-14 varit på
stödboende och denna insats
fortsätter i väntan på att
permanent boendeplats kan
erbjudas.

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Avslutat Kommentar

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställighet Kommentar

1370753 2021-11-01 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-04-27 2022-04-26 Den
enskilde får
erbjudande om
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Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som fortfarande ej är verkställda

boende 2022-01-13
men tackar nej, vill
endast bo på
specifikt boende i
Ale kommun, där det
inte finns något
ledigt boende.

2022-08-25 Den
enskilde har tackat ja
till erbjudande och
flyttat in på önskat
boende 2022-04-27.

Beslut nr. Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1359500 2021-04-13 Särskilt boende Funktionsstöd
(SoL)

2021-10-14 Behovet av stöd ser
för tillfället annorlunda ut för den
enskilde, varför boende i
kommunen inte anses lämpligt i
nuläget. Den enskilde har
tillfälligt boende i annan
kommun, i väntan på att bostad i
Ale kommun anses lämplig.

2022-01-25 IFO verkställer beslut
om köpt stödboende, där personen
har avvikit ifrån, nytt beslut är
fattat om att köpa plats. Vilket
inte har kunnat erbjudas eftersom
personen har avvikit från
stödboendet.

2022-04-26 Insatsen verkställs
2022-02-24 genom köpt plats.
Verkställigheten avslutas 2022-
03-03 på grund av specifik
incident. Ale kommun köper
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stödboende i väntan på annat
boende.

2022-08-25 Ett flertal tillfällen,
vid olika datum, har
verksamheten försökt nå enskild
utan resultat. Ansvarig
socialsekreterare är underrättad
om samtliga kontaktförsök.
Verksamheten önskar få till
kontakt och möte.

1373786 2021-12-21 Särskilt boende Äldreomsorg 2022-04-26 Den enskilde bor idag
på särskilt boende i Mölndals
kommun, vill endast flytta till ett
specifikt boende i Ale kommun,
där ingen ledig plats har funnits.

2022-08-24 Den enskilde får
erbjudande om boende 2022-06-
08 men tackar nej, vill endast
flytta till ett specifikt boende i Ale
kommun, där ingen ledig plats har
funnits.

1373345 2021-12-15 Kontaktperson Funktionsstöd
(SoL)

2022-04-26 Den enskilde har
själv haft önskemål om utförare
vilket efter utredning ej godkänts.
Verksamheten har påbörjat
sökning efter annan
uppdragstagare.

2022-08-25 Den enskilde har fått
erbjudande om utförare 2022-07-
11 men tackat nej. Den enskilde
har haft egna önskemål gällande
utförare vilka efter utredning inte
har kunnat tillgodoses.
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Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

(2001:453), SoL, kvartal 2 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering av
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Rapporteringen har skickats till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 2, 2022-04-01 till och med 2022-06-30, har åtta nya beslut rapporterats in som
ej verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har ett verkställts och inget har
avslutats utan verkställighet. Tre beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2022-08-25 för mer information.

Mattias Leufkens Annika Johansson

Administrativ chef Systemförvaltare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453),

SoL, kvartal 2 2022, 2022-08-25

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2022-08-25

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Kommunfullmäktige
Kommunrevision
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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

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

Remissyttranden

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL.

Rutin för inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Beslutets genomförande

Efter beslut sänder nämndsekreterare protokollsutdrag för kännedom till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

Förvaltningens bedömning

Kommunen är skyldig att rapportera beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och gör därför det.



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 94 Dnr S.N.2022.8

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2022

Beslut

Socialnämnden beslutar att

notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och

kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för

inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL.

Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i

enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 2, 2022-04-01 till och med 2022-06-30, har åtta nya beslut

rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.

Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har ett verkställts

och inget har avslutats utan verkställighet. Tre beslut är fortsatt ej verkställda.

Se statistikrapport med rapporteringstillfälle 2022-08-25 för mer information.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-25

Statistikrapport rapporteringstillfälle 2022-08-25

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 95 Dnr S.N.2022.9

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 2022

Beslut

Socialnämnden beslutar att

notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för

inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § lagen

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i

enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 2 2022, 2022-04-01 till 2022-06-30, har två nya beslut

rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.

Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har ett verkställts, ett har

avslutats utan verkställighet och sex beslut är fortsatt ej verkställda. Se

statistikrapport med rapporteringstillfälle 2022-08-25 för mer information.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-25

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2022-08-25

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen
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Socialnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, kvartal 2 2022

Rapporteringstillfälle: 2022-08-25
Ansvarig rapportör: systemförvaltare Annika Johansson

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, enligt 9 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte är verkställda inom
tre månader

Nya beslut som ej är verkställda inom tre månader, redovisning för kvartal 2 2022 (från och
med 2022-04-01 till och med 2022-06-30).

För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 2, ska besluten vara tagna
inom perioden 2022-01-01 till och med 2022-03-31.

Antal nya ej verkställda
beslut

2 Varav antal som gäller
insatser till:

Bostad m särskild service 1

Daglig verksamhet 1

Kvinnor: 1

Män: 1

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader
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Tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt 9 § LSS som
rapporterats som ej verkställda och avslutade

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1379981 2022-03-29 Bostad med
särskild service

Funktionsstöd 2022-08-25
Stödbehovsmätning utförd
2022-04-19. Den enskilde
kommer att erbjudas plats på
nyöppnat gruppboende, som
är under byggnation.
Vårdnadshavare är
informerade om detta.

1367361 2021-09-06 Daglig verksamhet Funktionsstöd 2022-08-25 Den enskilde har
erbjudits start av insatsen
redan när beslutet inkom.
Den enskilde har avvaktat
med start av insatsen då det
pågått en inskolningsprocess
för nytt boende och god man
har ansett att det bästa är att
fokusera på en insats i taget
och fokuset legat på boende.
Verksamheten har under hela
perioden haft regelbunden
kontakt med god man.
Senaste besked är att
insatsen startas under hösten
2022.

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Avslutat Kommentar

1371259 2021-11-10 Daglig
verksamhet

Funktionsstöd 2022-05-31 2022-04-26 God
man har gjort en
ansökan om
förhandsbesked då
den enskilde har
funderingar på att
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Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som verkställts

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som fortfarande ej är verkställda

flytta till Ale
kommun.

2022-08-25 Den
enskilde har flyttat
till annan kommun.

Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Verkställt Kommentar

1372649 2021-12-02 Bostad med
särskild service

Funktionsstöd 2022-06-01 2022-04-26 Den
enskilde har fått
information och
upplysningar om
handläggning.
Anhörig har
informerat om
särskilda önskemål
om ort i Ale
kommun.

2022-08-25 Beslutet
verkställs på önskat
boende 2022-06-01.

Beslut nr. Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet Kommentar

1366978 2021-08-27 Kontaktperson Funktionsstöd 2022-01-25 Den enskilde har själv
lämnat förslag på uppdragstagare,
verksamheten inväntar svar och
underlag ifrån utvald uppdragstagare
för vidare hantering.

2022-04-26 Den enskilde har haft
eget önskemål av utförare, varav



4(7)

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

någon tackat nej och någon är under
utredningsprocess, men svår att nå.

2022-08-25 Den enskilde har lämnat
önskemål gällande utförare.
Verksamheten har försökt att nå dessa
personer, utan resultat. Den enskilde
söker själv efter utförare och önskar
ej att verksamheten hittar någon.

1339769 2020-05-14 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2020-10-19 Ale kommun saknar
ledig bostad till den enskilde.
Kommer att erbjudas externt boende
under oktober månad. Har andra
insatser i väntan på ledig bostad.

2021-01-28 Finns ingen lämplig ledig
bostad att erbjuda.

2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
Ingen lämplig ledig plats finns att
erbjuda i kommunen.

2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun. Den enskildes gode
man uppger att det inte är av intresse.

2021-10-14 Den enskilde får
erbjudande om boende 2021-09-14
men tackar nej. Endast intresserad av
specifik ort i Ale kommun.

2022-01-25 Verksamheten har haft
uppföljningssamtal med god man där
den enskilde blivit erbjuden boende
2021-12-17. Den enskilde väljer att
tacka nej, den enskilde har specifika
krav på verkställighet i form av
bostadsort i kommunen.

2022-04-26 Familjen och god man
har särskilda önskemål om placering
och särskild ort. Dialog med enskild
har skett kontinuerligt. Planering
finns för verkställande av beslut i
nybyggnation enligt dialog med god
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man samt enligt önskemål från
anhöriga. Planerad inflytt årsskiftet
2022/2023.

2022-08-25 Erbjudande om bostad
med särskild service 2022-06-09.
Nytt gruppboende byggs och
planering för verkställande är
påbörjat. Den enskilde har tackat ja.

1347175 2020-09-23 Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionsstöd 2021-01-28 Saknar lämplig ledig
bostad i Ale kommun.

2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun. Den enskilde har
specifikt önskemål. Önskar endast
boende som är under byggnation.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på verkställande.

2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun, tackar nej. Den
enskilde trivs bra hemma och önskar
endast bo på specifikt boende i
kommunen.

2021-10-25 Den enskilde erbjuds
verkställighet genom köpt plats 2021-
09-29 men tackar nej. Den enskilde
har önskemål om specifikt boende i
Ale kommun.

2022-01-25 Den enskilde har blivit
erbjuden köpt plats 2021-12-22, finns
inbokat motiveringsmöte under
januari, den enskilde har specifikt
krav på boende inom kommunen.

2022-04-26 Specifika önskemål om
särskilt boende i gruppbostad. 2022-
03-02 stödbehovsmätning och
motivationssamtal till att ta emot
erbjudande om annan bostad med
särskild service.

2022-08-25 Erbjudande om
verkställande, har tackat nej.
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Specifika önskemål om särskilt
boende i gruppbostad.
Stödbehovsmätning och
motivationssamtal till att ta emot
erbjudande om boende på annan ort
än önskemålet har skett.

1347940 2020-10-06 Korttidsvistelse
/Stödfamilj

Funktionsstöd 2021-04-26 Den enskilde har
särskilda önskemål gällande utförare
av insatsen korttidsvistelse i
stödfamilj. Rekryteringsprocess
pågår för att söka lämplig
uppdragstagare.

2021-08-13 Verksamheten har ej
hittat lämplig uppdragstagare.
Vårdnadshavare har även uttryckt att
detta är rätt beslut och är tveksamma
till att det ska verkställas.

2021-10-25 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare.
Socialsekreterare är informerad om
att anhöriga ställer sig tveksamma till
insatsen.

2022-01-25 Verksamheten har
eftersökt lämplig stödfamilj men har
ännu inte funnit någon lämplig
uppdragstagare.

2022-04-26 Verksamheten har ej
hittat lämplig stödfamilj.

2022-08-25 Vårdnadshavarna har
meddelat verksamheten att de är
tveksamma till om insatsen är rätt.
Vårdnadshavarna har bett
verksamheten att avvakta då den
enskildes mående har försämrats.

1372730 2021-12-03 Bostad med
särskild service

Funktionsstöd 2022-04-26 Den enskilde har beslut
om boende som verkställs på
barnboende inom Ale kommun.
Information om handläggning
skickad 2021-12-03. Under första
kvartalet har flera försök till
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telefonkontakt tagits med god man.
Avvaktar lämpligt ledigt boende.

2022-08-25 Stödbehovsmätning är
genomförd 2022-05-20. God man får
erbjudande om boende för den
enskilde 2022-08-01. Insatsen
planeras att verkställas på nyöppnat
boende som är under byggnation.

1371643 2021-11-18 Korttidstillsyn Funktionsstöd 2022-04-26 Den enskilde har
korttidsvistelse som är verkställd.
Anhörig anser att korttidstillsyn inte
behövs i nuläget och har därför tackat
nej till insatsen.

2022-08-25 Anhörig anser att
korttidstillsyn inte behövs i nuläget.
Den enskilde har korttidsvistelse som
är verkställd.
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Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2
2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Sammanfattning

Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering av
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, i enlighet med socialnämndens skyldighet.

Under kvartal 2 2022, 2022-04-01 till 2022-06-30, har två nya beslut rapporterats in som ej
verkställda inom tre månader.

Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har ett verkställts, ett har avslutats utan
verkställighet och sex beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2022-08-25 för mer information.

Mattias Leufkens Annika Johansson

Administrativ chef Systemförvaltare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2 2022, 2022-08-25

Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2022-08-25

Beslutet skickas till:
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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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

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

Remissyttranden

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

Rutin för inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.

Beslutets genomförande

Efter beslut sänder nämndsekreterare protokollsutdrag för kännedom till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

Förvaltningens bedömning

Kommunen är skyldig att rapportera beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och gör därför det.
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