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Utbildningsnämnden
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Tid Kl: 09.00-15.00

Plats

Gruppmöte

A-salen Medborgarhuset, Alafors

8.00-9.00 M, C, L, KD, FiA, MP: A-sal; S, V: D-sal; SD: C-sal

Ledamöter Erik Liljeberg (M), ordförande
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Lina Bodestad (C)
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Eva Lans Samuelsson (L)

Ersättare Carina Ackerfors (S)
Gunnar Skaven (S)
Aree Said Gaff (S)
Johan Bankel (M)
Magnus Wennergren (M)
Oliver Andersson (M)
Lena Zachrisson (FiA)
Tage Lindström (KD)
Anders Börjesson (V)
Alexis Tranmarker (SD)
Sven Nicolaisen (-)

Övriga Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Helene Petersson, verksamhetschef grundskola 7-9, gymnasium,
särskola och vuxenutbildning
Gustav Leandersson, barn- och elevhälsochef
Ulrika Ankel, lokalplanerare
Rania Farah, utbildningshandläggare
Johan Flink, bitr enhetschef
Sven Boge, projektledare
Atbin Vali Ababaf, controller
Susanna Nevala, controller
Mikaels Falk, controller
Tony Jönsson, verksamhetschef fastighet sektor service
Personalföreträdare med närvarorätt
Övriga, se föredragningslistan

Förhinder att närvara anmäls till: Eva Ljungmark tel 0303-70 31 74 eller eva.ljungmark@ale.se

Erik Liljeberg

Ordförande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-17

Ärenden Föredragande Tid

A
B

Upprop
Justering

1 UBN.2021.1 - Fastställande av
föredragningslista

2 UBN.2021.2 - Medgivande av närvarorätt vid
utbildningsnämndens sammanträde 2021

3 UBN.2021.8 - Månadsuppföljning per
september 2021

Åsa Ericson, Atbin Vali Ababaf,
Susanna Nevala

4 UBN.2021.599 - Nämndplan och budget 2022 Åsa Ericson, Atbin Vali Ababaf,
Susanna Nevala

5 UBN.2021.549 - Interkommunal ersättning
(IKE) inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan 2022

Atbin Vali Ababaf,
Susanna Nevala

6 UBN.2021.550 - Interkommunal ersättning
inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR kalenderåret 2022

Atbin Vali Ababaf,
Susanna Nevala

7 UBN.2021.551 - Interkommunal ersättning
(IKE) inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2022

Atbin Vali Ababaf,
Susanna Nevala

8 UBN.2021.591 - Tillfällig skolområdeskarta för
skolplacering läsåret 2022/2023

Helene Petersson, Rania Farah

9 UBN.2021.601 - Slutrapport Närvaroteam Ale -
NÄTA

Helene Petersson, Johan Flink,
Sven Boge

10 UBN.2021.538 - Samverkansplan år 2022-2023
för SIMBAs politiska samrådsgrupp

Helene Petersson,
Gustav Leandersson

11 UBN.2021.124 - Uppföljning
lokalförsörjningsplan 2021-2030

Tony Jönsson, Mikael Falk,
Ulrika Ankel, Atbin Vali Ababaf

12 UBN.2021.5 - Aktuellt från sektorn Åsa Ericson

13 UBN.2021.3 - Redovisning av
delegeringsbeslut 2021

14 UBN.2021.4 - Delgivningar 2021

15 UBN.2021.5 - Information och övriga frågor
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2021.8
Datum: 2021-10-22
Controller Atbin Vali-Ababaf

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

Utbildningsnämnden

Månadsuppföljning per september 2021

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos

som visar ett överskott mot budget.

Åsa Ericson Atbin Vali-Ababaf

Sektorchef Controller

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-22 Månadsuppföljning per september 2021
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Ärendet

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos
som visar på ett överskott på sektornivå. Största avvikelsen ligger hos förskolan både på
central nivå och på enhetsnivå. Sektorn har fortsatt blivit kompenserad för sjuklönekostnader
och beräknas bli det fram till och med september.

Utvecklingsreserven kommer nyttjas till framför allt volymförändringar inom grundskolan,
särskolan och ökat språkbehov inom flerspråkighet.

Ledning och administration har en positiv avvikelse mot budget för perioden och en prognos
på ett överskott mot budget. Kostnaderna för strategiska satsningar faller ut månadsvis samt
att ökade personalkostnader räknas på under resterande del av året. Överskottet beror dock på
att debiteringen för vaktmästeritjänsterna inte motsvarat sektorns uppskattade behov.

Förskolan har en positiv avvikelse för perioden. Förskoleenheterna visar för perioden ett
överskott mot budget, men beräknas genom personalsatsningar att hamna på en budget i
balans vid årets slut. På central nivå visas för perioden ett överskott som bland annat förklaras
av att befolkningsprognosen, som det budgeterade barnantalet bygger på, har justerats ner,
kommunen har fler sålda platser än de budgeterade och hyran för Svenstorps förskola har
minskat. Helårsprognosen visar på ett överskott som helt förklaras av överskottet på central
nivå.

Grundskolan har helhetsmässigt en negativ avvikelse för perioden. Skolenheterna inklusive
centrala delarna visar ett mindre överskott, som till stor del kan förklaras av coronapandemin
samt det medvetna arbetat ute på skolenheterna för att hamna i en budget i balans. Sålda
platser, köpta platser samt skolskjuts visar för perioden ett underskott. Helårsprognosen visar
på ett underskott mot budget där underskottet i sin helhet ligger på minskade sålda platser,
ökade köpta platser samt högre skolskjutskostnader än budgeterat. Skolenheterna inklusive de
centrala delarna beräknas hamna på en budget i balans vid årets slut. Det fortsatta arbetet för
en budget i balans börjar ge positiva ekonomiska effekter för skolenheterna.
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Enheten för flerspråkighet har för perioden ett underskott mot budget och en helårsprognos
som visar på en budget i balans. Det ökade språkbehoven från 2020 fortsätter under 2021.
Enheten för flerspråkighet har till 2021 även fått ta del av statsbidraget för likvärdig skola.

Elevhälsan, Särskola har för perioden ett underskott mot budget och för helåret en prognos
som visar på ett överskott mot budget. Inom området påvisar Elevhälsan en positiv avvikelse
för helåret, vilket förklaras av minskade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.
Särskolan visar en budget i balans för helåret. Det är ett fortsatt höga kostnader för skolskjuts
för grundsär, men vägs upp av att särskolan visar ett överskott mot budget på grund av
minskade personalkostnader, främst på grund av sjukfrånvaro.

Gymnasiet har för perioden ett överskott mot budget och för helåret en prognos som visar på
ett överskott. Gymnasiets största kostnader ligger på köpta platser, vilket är där överskottet
ligger. Höstens elevtal på köpta platser är mindre än det budgeterade antalet elever. Ale
gymnasium har inför budget 2021 en liknande elevpeng som föregående år och förväntas
bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram.

Komvux har för perioden en positiv avvikelse men beräknas hamna på en budget i balans vid
årets slut. På grund av den förväntade efterfrågan på fler platser finns medel avsatta för att
möta behovet. Detta är medtaget i lagd prognos.

IM-Komvux har för perioden en negativ avvikelse. Verksamheten som startade till HT21
kalkylerar att hamna på en budget i balans vid årets slut.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5)

Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2021.599
Datum: 2021-11-08
Verksamhetsutvecklare Maggan Melander

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

Utbildningsnämnden

Nämndplan med budget 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndplan med budget 2022.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 2021-06-21 beslut om Ale kommuns verksamhetsplan och
budget 2022-2025 och uppdrog åt respektive nämnd att besluta om nämndplan för år 2022
senast 18 november 2021. Utbildningsnämnden ska utifrån fullmäktiges beslut ta fram en
verksamhetsplan som beskriver hur nämndens specifika verksamheter ska arbeta för att
uppnå de strategiska målsättningarna.

Strategiska mål

Inom Ale kommuns strategiska målområde kunskap och utbildning görs ett viktigt arbete
med koppling till Agenda 2030-målet God utbildning för alla. En god utbildningsnivå är en
framgångsfaktor för ett hållbart samhälle. Alla skolformer ska nå så hög måluppfyllelse som
möjligt för varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Ett viktigt mått är
behörigheten till gymnasiet, vilket för varje individ är ett avgörande steg för framtiden. Att
utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innefattar att bygga en god grund av kunskap,
bildning och innovation.

För att nå dit visar både nationell och lokal nulägesanalys att en avgörande utmaning är
likvärdighet, eller lika möjligheter till framgångsrikt lärande, samt hållbar
kompetensförsörjning. Dessa två områden står i fortsatt fokus för utbildningsnämndens
arbete.

Det är alla nämnders ansvar att bidra till att nå de strategiska målen. Kunskap och utbildning
är det självklara målområdet för utbildningsnämnden och det bidrar också till bättre hälsa
och välbefinnande och ett hållbart samhälle. Nämnden åtar sig att arbeta för att nå alla de
strategiska målen med resurser och engagemang och verka för att bidra till helheten i
kommunfullmäktiges verksamhetsplan.
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Kunskap och utbildning

Det särskilda fokuset på kunskap och utbildning innebär fortsatt fokus på två målområden:

Lika möjligheter till framgångsrikt lärande

Kunskapsresultaten ökar men likvärdigheten utifrån socioekonomisk bakgrund är fortsatt en
stor utmaning. De tre delarna lika tillgång, lika kvalitet och kompensera för skilda
förutsättningar fortsätter att vara de viktigaste strategiska områdena där alla kommer att vara
aktiva under 2022. Under lika tillgång följs inskrivningar i förskola och fritidshem, lika
kvalitet arbetas med inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer och att
kompensera för skilda förutsättningar är det större gemensamma fokuset för alla nivåer i
styrkedjan genom bland annat tillitsdialogerna.

Hållbar kompetensförsörjning

Den kommande bristen på personal beror främst på det ökande antalet barn i stort, både i
Ale och nationellt. Planen för att åstadkomma en hållbar kompetensförsörjning innehåller de
tre delarna behålla, rekrytera och utveckla och alla har stora behov av att hållas aktiva och
resurssättas.

Ekonomi för strategisk utveckling

Utbildningsnämnden har för 2022 fått utökad ram utöver målgruppsmodellen. Syftet är att
förbättra personaltätheten, främst i förskolan. Fördelningen är gjord med prioritering
förskolan och beräknas ge en personaltäthet som närmar sig rikets nivå.
Utbildningsnämnden prioriterar också fritidshemmets personaltäthet och behörighet där
jämförelsetalet med det väntas förbättras märkbart. Elevpengen ökas något mer än index och
satsningar på hållbar kompetensförsörjning och hållbart ledarskap fortsätter.

En långsiktig ekonomisk planering samt lokalförsörjningsplanering blir avgörande för att
klara tillväxttakten. De stora volymökningarna de senaste åren har inneburit avsevärda
kostnadsökningar för Ale kommun att driva förskola, grundskola och bekosta kommunens
alla gymnasielever.

Åsa Ericson Maggan Melander

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-11-08

Nämndplan med budget 2022 Utbildningsnämnden

Förhandlingsprotokoll 2021-11-16
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef Sektor Utbildning

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Ärendet

Utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle.
Förskola och skola ska ge barn och elever förutsättningar att utveckla förmågor, kunskaper
och färdigheter och i samarbete med hemmen främja den harmoniska utvecklingen till
ansvarskännande samhällsmedlemmar.

Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom:

· Förskola

· Pedagogisk omsorg

· Fritidshem

· Förskoleklass

· Grundskola

· Grundsärskola

· Gymnasieskola

· Gymnasiesärskola

· Kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning

· Särskild utbildning för vuxna

· Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Kommunfullmäktige uppdrog på fullmäktiges sammanträde 2021-06-21 åt respektive
nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i
enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2022
senast 18 november och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2022 vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2021.

Ekonomisk bedömning

Utbildningsnämnden har för 2022 fått en ökad ram utöver målgruppsmodellen vilken
innebär ersättning med 80 procent av volymökningen. Utöver detta har utbildningsnämnden
fått 14,0 mkr i förstärkning. Det innebär totalt att ersättningen för barn- och elevpeng ökas
mer än ordinarie uppräkning för index och löneökningar.

Inriktningen för de ekonomiska prioriteringarna är i första hand förskolans personaltäthet
och därefter fritidshemmens personaltäthet och behörighet. Utöver dessa fokus används
förstärkningen främst till en mindre ökning av elevpengen utöver index samt satsningar på
kompetensförsörjning.
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Den aviserade förändringen till ramfinansierad lokalvård skulle innebära att
utbildningsnämnden vid beslut kommer få en minskad budget men även minskad kostnad
till kommande budgetår. I detta budgetförslag för 2022 är lokalvården fortfarande inräknad.

Invånarperspektiv

Att barn och elever i Ale kommun får lika möjligheter till framgångsrikt lärande är
avgörande för fortsatt utbildning, vägen till arbete, en god hälsa ett gott liv. Tillgång till en
förskola med hög kvalitet, god personaltäthet och hög utbildningsnivå är en del av grunden
för trygga barn och deras framtida lärande. Föräldrars utbildningsnivå har alltför stor
betydelse för elevers betygsresultat och det är därför av stor vikt att barn och elevers
utbildning sker i grupper med olika bakgrund. En varierad sammansättning av barn och
elevgrupper gynnar alla barns och elevers möjlighet till framgångsrikt lärande samt bidrar
till integration.

Utbildningsnämnden fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för en mer varierad
sammansättning av barn och elevgrupper som gynnar alla barn och elever och skapar större
möjligheter för en god måluppfyllelse för alla.

Hållbarhetsperspektivet

En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till den kunskap och
de förmågor som krävs för att kunna delta i beslut om vår gemensamma framtid. Detta är en
del av förskolans och skolans läroplaner.

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt
förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges
möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en
hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och
globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att
leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

En del av skolans kunskapsmål är att eleverna har fått kunskaper om förutsättningarna för
en god miljö och en hållbar utveckling, och förståelse för den egna livsstilens betydelse för
hälsan, miljön och samhället.

Utbildningsnämnden följer arbetet med utbildning för hållbar utveckling i förskolor och
skolor.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Kommunfullmäktige uppdrog på fullmäktiges sammanträde 2021-06-21 åt respektive
nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i
enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2022
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senast 18 november och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2022 vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2021.

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan för Ale kommun 2022 utgör en grund för
utbildningsnämndens nämndplan och budget. Utöver detta dokument har skollagen,
diskrimineringslagstiftningen och barnkonventionen en stor inverkan på nämndplanen.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL 2021-11-16

Förhandlad enligt MBL 2021-11-16. Se protokoll som bilaga.

Beslutets genomförande

Sektor utbildnings arbete under året följer nämndens inriktning i verksamhetsplan med
budget 2022.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att nämndplanens mål och skrivningar bidrar till att öka
förutsättningarna för lika möjligheter till framgångsrikt lärande för alla barn och elever i Ale
kommun. De ekonomiska medlen är fördelade i enlighet med de prioriteringar som uttrycks
av kommunfullmäktige i verksamhetsplan 2022 samt av utbildningsnämnden i
nämndplanen.
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1 Nämndens uppdrag 

Utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Förskola 

och skola ska ge barn och elever förutsättningar att utveckla förmågor, kunskaper och färdigheter 

och i samarbete med hemmen främja den harmoniska utvecklingen till ansvarskännande samhälls-

medlemmar. 

Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom: 

• förskola 

• pedagogisk omsorg 

• fritidshem 

• förskoleklass 

• grundskola 

• grundsärskola 

• gymnasieskola 

• gymnasiesärskola 

• kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning 

• särskild utbildning för vuxna 

• utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
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2 Sammanfattning 

Strategiska mål 

Inom Ale kommuns strategiska målområde kunskap och utbildning görs ett viktigt arbete med 

koppling till Agenda 2030-målet God utbildning för alla. En god utbildningsnivå är en framgångs-

faktor för ett hållbart samhälle. Alla skolformer ska nå så hög måluppfyllelse som möjligt för varje 

barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Ett viktigt mått är behörigheten till gymnasiet, 

vilket för varje individ är ett avgörande steg för framtiden. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart 

samhälle innefattar att bygga en god grund av kunskap, bildning och innovation. 

För att nå dit visar både nationell och lokal nulägesanalys att en avgörande utmaning är likvärdig-

het, eller lika möjligheter till framgångsrikt lärande, samt hållbar kompetensförsörjning. Dessa två 

områden står i fortsatt fokus för utbildningsnämndens arbete. 

Det är alla nämnders ansvar att bidra till att nå de strategiska målen. Kunskap och utbildning är det 

självklara målområdet för utbildningsnämnden och det bidrar också till bättre hälsa och välbefin-

nande och ett hållbart samhälle. Nämnden åtar sig att arbeta för att nå alla de strategiska målen med 

resurser och engagemang och verka för att bidra till helheten i kommunfullmäktiges verksamhets-

plan. 

Kunskap och utbildning 

Det särskilda fokuset på kunskap och utbildning innebär fortsatt fokus på två målområden:  

Lika möjligheter till framgångsrikt lärande 

Kunskapsresultaten ökar men likvärdigheten utifrån socioekonomisk bakgrund är fortsatt en stor 

utmaning. De tre delarna lika tillgång, lika kvalitet och kompensera för skilda förutsättningar forts-

ätter att vara de viktigaste strategiska områdena där alla kommer att vara aktiva under 2022. Under 

lika tillgång följs inskrivningar i förskola och fritidshem, lika kvalitet arbetas med inom ramen för 

det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer och att kompensera för skilda förutsättningar är det 

större gemensamma fokuset för alla nivåer i styrkedjan genom bland annat tillitsdialogerna. 

Hållbar kompetensförsörjning 

Den kommande bristen på personal beror främst på det ökande antalet barn i stort, både i Ale och 

nationellt. Planen för att åstadkomma en hållbar kompetensförsörjning innehåller de tre delarna be-

hålla, rekrytera och utveckla och alla har stora behov av att hållas aktiva och resurssättas. 

Ekonomi för strategisk utveckling 

Utbildningsnämnden har för 2022 fått utökad ram utöver målgruppsmodellen. Syftet är att förbättra 

personaltätheten, främst i förskolan. Fördelningen är gjord med prioritering förskolan och beräknas 

ge en personaltäthet som närmar sig rikets nivå. Utbildningsnämnden prioriterar också fritidshem-

mets personaltäthet och behörighet där jämförelsetalet med det väntas förbättras märkbart. Elev-

pengen ökas något mer än index och satsningar på hållbar kompetensförsörjning och hållbart ledar-

skap fortsätter. 

En långsiktig ekonomisk planering samt lokalförsörjningsplanering blir avgörande för att klara till-

växttakten. De stora volymökningarna de senaste åren har inneburit avsevärda kostnadsökningar för 

Ale kommun att driva förskola, grundskola och bekosta kommunens alla gymnasielever. 
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3 Visionen - Lätt att leva 

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med 

närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. 

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

- antar utmaningar med lust och energi 

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag 

- förädlar våra tjänster och service 

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet 

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi 

ger aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som 

hjälpmedel på resan mot år 2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka 

områden vi ska fokusera på och vad vi behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning 

och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna. 
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4 Strategiska målsättningar 

Ale kommun står väl rustade inför en framtid som kommer att utmana oss med ökade krav och 

snabba förändringar som inte alltid kommer att vara förutsägbara. Vi är stolta över vår organisat-

ion som tillsammans med föreningarna och företagen snabbt ställde om i början av Coronapande-

min. Omställningen visar att dialog och tillit är rätt väg framåt och detta är något vi måste utveckla 

vidare. Genom samverkan där varje aktör bidrar med sitt perspektiv och sin kompetens kan vi sätta 

dem vi är till för i fokus. Alla tänkbara lösningar ska beaktas, tidigare beslutade lösningar ska ut-

värderas på nytt för att möjliggöra ett ökat fokus på kärnverksamheterna. Driftsformerna i sig är 

ointressanta, vi ska skapa största nytta för våra invånare och därför bör alla former prövas när vi 

utvärderar och utvecklar vår verksamhet. 

Kommunorganisationens enda uppgift är att finnas till för invånarna och på deras uppdrag leve-

rera tjänster och service för deras gemensamma nytta med deras gemensamma finansiering. Det är 

därför viktigt att den demokratiska processen fungerar och att vi säkerställer att alla behandlas lik-

värdigt. Det är av den anledningen också viktigt att all vår personal har fokus på god service och 

hög tillgänglighet i alla kontakter med våra invånare. 

Verksamhetsplanen 2022 är ett styrdokument som aktivt följs upp genom verksamhetsdialog där 

prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tas tillvara, vilket i sin tur stimu-

lerar delaktighet, förståelse, och samverkan. 

Inledning Ale kommuns verksamhetsplan 2022 

I kommunens verksamhetsplan för 2022 beskrivs sex långsiktiga strategiska målsättningar. Det är 

alla nämnders ansvar att bidra till att nå de strategiska målen. Kunskap och utbildning är det själv-

klara målområdet för utbildningsnämnden och det bidrar också till bättre hälsa och välbefinnande 

och ett hållbart samhälle. Hälsa är också en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle och för  

elevers möjlighet att lyckas med sin utbildning. 

Då principen inom tillitsbaserad styrning om horisontella mål och vertikal dialog används som ett 

av utbildningsnämndens arbetssätt innebär det att i utbildningsnämndens nämndplan beskrivs det 

som nämnden ska göra. Därefter sker dialoger mellan alla nivåer i styrkedjan utifrån vars och ens 

mandat och ansvar. 

4.1 Hälsa och välbefinnande 

Beskrivning 

Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott 

välbefinnande är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos 

våra invånare måste tillvägagångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver 

prova nya tankar och arbetssätt. Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt 

bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som 

är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta. Vi ser med oro på att narkoti-

kaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att samverkan är 

en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och ci-

vilsamhälle, inte minst med föräldrar.  

  

Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med 

föreningar och andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsam-

hället fortsätter att finnas och får möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt sam-

hälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på 
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att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över åldersgränser. För att skapa fram-

gång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.  Det finns ett be-

hov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter 

som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, 

men kanske främst bland våra barn, ungdomar och äldre. 

 

Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt ar-

bete där hänsyn tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg 

när vi är i behov av den, såväl barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmå-

ende.  

Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig 

i stort och smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att 

trivas och känna stolthet för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi 

vill att de som besöker vår kommun känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undan-

gömda pärlor blir kända för såväl kommunens invånare, som för besökare utifrån. 

Ale kommuns verksamhetsplan 2022 

 

Utbildningsnämndens arbete 2022 

Följa upp 

• det nystartade PAR (Polis, Ambulans, Räddningstjänst) för årskurs 8 

• föräldrastödinsatserna som påbörjats inom ramen för TSI 

• barnkulturprogrammet 

• barn- och elevhälsans främjande och förebyggande arbete 

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

ska genomföras. 

Allmän beskrivning 

Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utveckl-

ingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och 

vi vill kontinuerligt följa upp detta. Ale kommuns verksamhetsplan 2022 

 

Utbildningsnämndens arbete 2022 

• Utbildningsnämnden tar del av och följer upp det kommungemensamma arbetet av genom-

förandet.  

4.2 Kunskap och utbildning 

Beskrivning 

Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli be-

hörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är 

att nå så långt som möjligt i varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda 

för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär att bygga en god grund med kunskap, bildning och in-

novation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja 
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livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i förskolan länge varit 

låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.  

Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna 

kunskap framåt i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och 

ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att 

förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som 

utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kun-

skaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.  

Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i 

att tidigt fånga upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.  

Ale kommuns verksamhetsplan 2022 

 

Inom målet Kunskap och utbildning har utbildningsnämnden valt två långsiktiga fokusområden som 

bidrar till att målet uppfylls: 

Lika möjligheter till framgångsrikt lärande och hållbar kompetensförsörjning. 

Förändrade samhällsstrukturer och tidiga samordnade insatser är viktiga förutsättningar för lika 

möjligheter till framgångsrikt lärande. 

Då principen inom tillitsbaserad styrning om horisontella mål och vertikal dialog används som ett 

av utbildningsnämndens arbetssätt innebär det att i nämndplanen beskrivs det som nämnden ska 

göra. Därefter sker dialoger mellan alla nivåer i styrkedjan utifrån vars och ens mandat och ansvar. 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 

Vårdnadshavares upplevda kvalitet av förskolan (helhetsomdöme, medelvärde skala 1-5) 4,23 4,27 

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program 86,3 % 84,3 % 

Andel elever som nått målen i alla ämnen, årskurs 9 76,3 % 76,7 % 

Meritvärde årskurs 9 (samtliga ämnen) 227,2 223,3 

Andel elever som nått målen i alla ämnen i årskurs 6 73,7 % 77,3 % 

Andel elever som klarar ämnesprov i årskurs 3 matematik Har ej genomförts 2020 och 2021 

Andel elever som klarar ämnesprov i årskurs 3 svenska Har ej genomförts 2020 och 2021 

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, folkbokförda i Ale 70,2 %  

Andel etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 
folkbokförda i Ale, nov 2019 

82,3 %  

4.2.1 Nämndens mål 

Lika möjligheter till framgångsrikt lärande 

Beskrivning 

Här innefattas allas lika tillgång till god utbildning, lika kvalitet på utbildningen oavsett vilken för-

skola eller skola man går på samt att lyckas kompensera för barns och elevers olika förutsättningar. 

Utbildningsnämnden fortsätter arbetet med att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande för 

alla elever.  

 

Lika tillgång till utbildning  

 

Lika tillgång innefattar i sin grund rätten till skolgång genom exempelvis geografisk närhet, där 
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tillgången till utbildning i grundskolan i Sverige och i Ale är god och väl kontrollerad. Tillgång till 

utbildning i förskola och fritidshem innebär att andelen inskrivna barn ska följas. Forskning på om-

rådet ska ligga till grund för eventuella insatser kopplade till detta. Alla barn och elever ska få plats 

i Ales utbildning och i lokaler och lärmiljö som är lika gynnsamma för resultaten. För äldre elever 

gäller att alla ska få sin rätt till en utbildning som leder vidare till ett gott liv för den enskilde och en 

hållbar samhällsutveckling där utbildningsnivån är hög.  

 

Lika kvalitet  

 

I alla lärmiljöer, det vill säga mellan och inom varje förskola och skola, ska kvaliteten på utbild-

ningen som ges ge lika goda möjligheter till framgångsrikt lärande. Det innebär att utbildningen kan 

och ska bedrivas delvis olika men med lika kvalitetsnivåer och lika goda förutsättningar att nå må-

len. En kontinuerlig kvalitetsutveckling inom det pedagogiska arbetet bygger på att enheterna själva 

identifierar utvecklingsbehov och får stöd i det lokala förbättringsarbetet. Med det skapas goda för-

utsättningar för ökad måluppfyllelse och minskade skillnader. För att relevant och framgångsrikt 

utvecklingsarbete ska bedrivas krävs ett väl fungerande och fortsatt utvecklat systematiskt kvalitets-

arbete. Det ska finnas en vetenskaplig grund för utvecklingsarbetets innehåll och form. Det innebär 

bland annat att fortsatt arbete med höga förväntningar samt att utveckla lärmiljö och undervisning-

ens metoder för att möta alla elever är av största vikt. Satsningar på pedagogiskt ledarskap och väl 

fungerande struktur och kultur för professionellt lärande ska också prioriteras.  

En ytterligare del i arbetet för lika kvalitet är att följa den nationella digitaliseringsstrategin för skol-

väsendet om likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg 2022. Verksamheternas läge i 

förhållande till strategi och delmål följs upp under våren.  

 

Kompensera för skilda förutsättningar  

 

De socioekonomiska förutsättningarna i form av föräldrarnas bakgrund beträffande språk, utbild-

ning och inkomst är idag avgörande för skolframgång i Sverige såväl som i Ale. Forskning visar att 

segregerade skolor och undervisningsgrupper inte gynnar utbildningsresultaten. Skolor och försko-

lor ska ges förutsättningar genom samhällsplanering och lokal organisation att ha en gynnsam sam-

mansättning av barn och elever. Utbildningen ska vara utformad så att de socioekonomiska förut-

sättningarna inte skapar skillnader i möjligheterna till framgångsrikt lärande. Det innebär bland an-

nat att det ska finnas en resursfördelningsmodell som fungerar väl. Resurser inom utbildningsområ-

det är de ekonomiska men också de kompetensmässiga vilka ska satsas och fördelas i syfte att kom-

pensera för skilda förutsättningar. Det är en komplex nationell utmaning att lyckas och för det krävs 

att en gedigen forskningsbas kring insatser som har betydelse sprids och ligger till grund för arbetet. 

Alla verksamma i skola och förskola ska ha god kompetens om hur man skapar en undervisning 

som lyckas kompensera för skilda förutsättningar. För att bli en skola eller förskola som lyckas med 

detta krävs ett långsiktigt och skickligt skolledarskap.  

 

Centrala resurser för att kompensera för skilda förutsättningar innefattar idag socioekonomisk re-

sursfördelningsmodell, statsbidrag för likvärdighet samt kommungemensamma kompetensresurser. 

Kostnader för resor till kulturevenemang och studiebesök fördelas för likvärdighet. 

Att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande har varit ett mål under de senaste åren både 

nationellt och lokalt. Betygsskillnaderna ökar mellan grupper som har föräldrar med låg respektive 

hög utbildningsnivå och arbetet behöver intensifieras ytterligare. 
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Utbildningsnämndens arbete 2022 

• Genomföra tillitsdialoger med alla enheter på temat Lika möjligheter till framgångsrikt lä-

rande i syfte att medvetandegöra och ta gemensamt ansvar i styrkedjan. 

 

• Stärka fritidshemmets förutsättningar att verka kompenserande  

 

• Ta del av kartläggning av tillgången till och deltagande i studiestöd och lovskola samt be-

sluta om fortsatta prioriteringar 

 

• I det årliga systematiska kvalitetsarbetet ta del av inskrivningstalen för förskola och fritids-

hem per ort, barnens vistelsetid ska tas med i analysen. 

 

• Ytterligare sätta sig in i vetenskaplig grund och de viktigaste faktorerna för barns och ele-

vers framgång.  

 

• Verka för dialog kring likvärdighetsperspektiv med vårdnadshavare vid viktiga beslut 

 

• Följa arbete med utbildning för hållbar utveckling i förskolor och skolor. 

 

• Följa upp arbetet med tidigt samordnade insatser. 

 

• Stödja rektorers arbete med organisering för måluppfyllelse 

För ökad kvalitet och måluppfyllelse krävs ett aktivt arbete med förutsättningsskapande. Särskilt:  

• Skapa förutsättningar för att skolledare får mer tid för pedagogiskt ledarskap   

• Skapa förutsättningar för professionellt lärande för all personal   

• Strategi för ökad personaltäthet  

Dessa beskrivs under Hållbar kompetensförsörjning men förväntat resultat ska synas inom området 

Lika möjligheter till framgångsrikt lärande.  

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel elever som har föräldrar med förgymnasial eller gymnasial utbildning som uppnår  
behörighet till gymnasiet. 

79 % 77,1 % 

Andel elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning som uppnår behörighet till  
gymnasiet. 

92 % 91,7 % 

Hållbar kompetensförsörjning 

Beskrivning 

Hållbar kompetensförsörjning  

 

Utbildningsverksamheterna står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning. Vi behöver 

kraftfulla strategier för att behålla, rekrytera och utveckla medarbetare och chefer samt även nya ar-

betsorganisationer och yrkesroller.  

 

Behålla personal  

 

Den största resurstillgången inom utbildningsnämnden är engagerad och kvalificerad personal. För 

att behålla och stimulera dem ska alla ha goda förutsättningar att utföra och utveckla sitt arbete. Det 
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innebär att alla arbetsplatser ska ha både struktur och kultur som bär för dialog, utveckling och sam-

manhangsskapande. Ett kontinuerligt och gemensamt professionellt lärande ger stimulans och ar-

betsglädje parallellt med att verksamheten utvecklas.  

 

För att nå dit krävs ett långsiktigt ledarskap och chefskap med goda förutsättningar att utföra och 

utveckla sitt arbete. Goda förutsättningar att utföra arbetet innefattar bland annat upplevt friut-

rymme, god tillgång till stödfunktioner, ett hanterbart ansvarsområde samt minskat rapporteringsar-

bete. Goda förutsättningar för utveckling innefattar bland annat att det inom ramen för uppdraget 

kontinuerligt bedrivs ledarskapsutveckling samt utveckling mer specifikt i pedagogiskt ledarskap.  

 

Rekrytera personal  

 

Ale ska vid rekrytering attrahera de allra skickligaste inom varje personalkategori. En god kvalitet i 

kärnverksamheterna skapar gott rykte och utgör grunden.   

 

En god andel behörig personal krävs inom alla verksamhetsformer. För att verka för en fortsatt för-

sörjning av behöriga förskollärare, ämneslärare och lärare fritidshem krävs en rad insatser som ex-

empelvis attraktiva vägar in i Ale för VFU-studenter och nyexaminerade och stöd till utbildning för 

befintlig obehörig personal. Då det visar sig att den viktigaste rekryteringsgrunden för behörig per-

sonal är att det redan finns god tillgång på behörig personal är det angeläget att öka och sprida för-

delningen.  

 

Förändra arbetsorganisation och utbilda till nya kategorier  

 

Nuvarande former för organisering bär inte hela vägen in i framtiden. De bristyrken som syns både 

nationellt och i Ale skapar behov av nya sätt att fördela och organisera uppdrag och arbetsuppgifter 

inom förskola och skola. Det i sin tur skapar behov av nya yrkeskategorier som grund för att det ge-

mensamma uppdraget kan bedrivas i nya former. Den personal som finns idag är en resurs att strate-

giskt utbilda vidare för framtiden. Det arbetet ska bedrivas utifrån GRs branschråd för förskola och 

grundskola. 

 

Utbildningsnämndens arbete 2022 

• Fortsätta tillitsdialogerna vars syfte att tillsammans skapa Ale-känsla förväntas få effekt på 

behålla-perspektivet. 

 

• Genomföra tillitsdialoger på temat Hållbar kompetensförsörjning våren 2022 för att gemen-

samt finna åtgärder för hållbar och likvärdig kompetensförsörjning. 

 

• Skapa goda förutsättningar för professionellt lärande och utveckling för alla  

 

• Stärka insatserna för hållbart ledarskap 

 

• Ta del av kartläggning av utbildningsbehov, tidplan och kostnader för utbildning och vidare-

utbildning till prioriterade kategorier. 

 

• Besluta om införandestrategi för försteförskollärare 

 

• Ta del av nytt introduktions-utbildningspaket för blivande rektorer 
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• Följa arbetet med branschråden inom GR för förskola och grundskola och fatta beslut om 

fortsatt inriktning för Ale. 

• Ta del av införandestrategier för nya befattningar inom fritids/skola 

 

4.2.2 Uppdrag: Framtagen strategi om personaltäthet ska implementeras. 

Allmän beskrivning 

En viktig del är personaltätheten som framförallt i förskolan länge varit låg och behöver bli bättre 

genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.  

Ale kommuns verksamhetsplan 2022 

 

Strategin för ökad personaltäthet i förskolan fördelar ansvaret på alla nivåer: 

• Kommunfullmäktige fördelar en ram med intention om ökad personaltäthet 

• Utbildningsnämnden fördelar resurser i syfte att öka personaltäthet. 

• Sektorn söker de statsbidrag som finns för ändamålet samt följer upp förskolans organise-

ring och nyckeltal 

• Verksamhet förskola fördelar de tilldelade resurserna i syfte att generellt nå ökad perso-

naltäthet.  

Ambitionen är att tydligt minska avståndet till rikets genomsnitt som 2020 var 5,1 barn per heltids-

tjänst. Statistik avseende hösten 2021 visar tillfälligt en personaltäthet i förskolan på rikets nivå på 

grund av det stora statliga stödet för sjukersättning. 

 

Utbildningsnämndens arbete 2022 

• Följa upp avsedd ökning av personaltätheten i förskolan 

• Verka för att bibehålla ökningen inför kommande år 

4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

Beskrivning 

Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska 

växa med alla tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska 

stabiliseras på minst 1,5 % för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibe-

hållen kvalitet.   

  

Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i 

att kunna ha en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. Kommunen ska arbeta för 

att tillhandahålla verksamhetsmark i olika stadier, från råmark till byggklara fastigheter där all in-

frastruktur är färdig så att det går snabbt från köp till etablering. Vi behöver fortsätta arbetet med 

att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora som små företag, nyetableringar och redan befint-

liga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva och starta företag samt hur at-

traktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun. 
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Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. 

För att våra invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det 

kommer bli aktuellt med utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, univer-

sitet och högskolor är aktörer som vi måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för 

folkbildning ska övervägas för att våra invånare ska vara anställningsbara. 

 

Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i 

kombination med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara 

det omvända då flera företag i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kom-

munen bidra med kompetens. Att gå från ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte 

minst för den enskilda människan, och dennes anhöriga. Extra resurser och nytänkande behövs för 

att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Möjligheten till självförsörjning är 

av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. 
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Utbildningsnämndens arbete 2022 

• Nämnden stärker medborgarnas möjligheter att komma i arbete genom att utveckla yrkesut-

gångar samt verka för att permanenta satsningen på Invux.  

• Nämnden följer sektorns samordning av verksamheterna Ale gymnasium och Komvux samt 

fattar beslut om fortsatt inriktning 

• Nämnden följer upp sektorns arbete med att forma och erbjuda extratjänster   

• Nämnden följer upp sektorns arbete med att erbjuda feriejobb   

4.4 Hållbart samhällsbyggande 

Beskrivning 

Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att för-

söka blicka in i framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är 

dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög 

kvalitét. Vidare vill vi att samhällsbygget sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekono-

miskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör bör vi vara den som går före och visar vägen i 

utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi upphandlar och väljer varor och 

tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett föredöme är att 

öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier 

för att minska dessa.   

  

När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis 

skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hän-

syn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.  

 

Ale kommun vill vara en kommun som kan erbjuda många olika typer av boenden som också är an-

passade för människor i olika skeden i livet. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor 

i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad 

tredimensionell fastighetsbildning kan vara en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även 

kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt under dygnets alla timmar. Ett fokus som är 

viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i våra samhällen.  
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Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att 

kunna röra sig fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart sam-

hälle är att skapa förutsättningar till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil. 

Ale kommuns verksamhetsplan 2022 

 

En varierad sammansättning av barn och elevgrupper gynnar alla barns och elevers möjlighet till 

framgångsrikt lärande samt bidrar till integration. 

Utbildningsnämnden fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för en mer varierad samman-

sättning av barn och elevgrupper som gynnar alla barn och elever och skapar större möjligheter för 

en god måluppfyllelse för alla. 

 

Utbildningsnämndens arbete 2022 

• Fatta beslut om reviderat ramprogram 

• Fatta beslut om nya skolupptagningsområden 

• Följa upp principerna för ansökan och placering av barn i förskola  

4.5 Ett Ale 

Beskrivning 

Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans 

för att skapa ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde 

invånaren. Vi behöver se samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en 

förutsättning för att genomföra visionen, lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs 

mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter och avdelningar men även exempelvis 

med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer behövas olika former, fo-

rum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt förutsättningar 

för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och 

service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark 

kommun är att kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för 

att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt plats.  En annan del i att kontinuerligt se över kommu-

nens organisation är att utveckla kommunens vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision 

och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att förnya den ska påbörjas under året.   

   

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar 

för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en 

viktig faktor för en hållbar utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina 

åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta 

samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt, till digitala möten och att stödja undervis-

ning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infra-

struktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till data och an-

passa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommu-

nalt skapad och insamlad data vara offentlig. 

Ale kommuns verksamhetsplan 2022 
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Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för 

såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. 2017 antog regeringen en nationell 

digitaliseringsstrategi för skolväsendet med målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att 

använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för 

att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Digitaliseringsstrategin följs under fokusområ-

det Lika möjligheter till framgångsrikt lärande. 

Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg som skapar tillgänglighet dygnet runt och väl 

fungerande kommunikation och informationsflöden för/mot Ales invånare. Arbetet har blivit förse-

nat och fortsätter under 2022. 

 

Utbildningsnämndens arbete 2022 

• Utveckla dialogen mellan nämnderna för att stärka det kommungemensamma arbetet 

• Ta del av plan för utveckling av e-tjänster för vårdnadshavare utifrån invånarperspektiv.  

• Ta del av förbättringsarbetet med administrativa processer som i hög grad är beroende av att 

de digitala verktygen är ändamålsenliga. 

4.6 En arbetsgivare 

Beskrivning 

Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt 

syfte. Vi ska förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möj-

ligt. Ett Ale syftar till att vi delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärn-

verksamhet till dem vi är till för. För att vi ska se oss som en organisation är jämlika förutsätt-

ningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i alla processer och ska tex. kunna 

visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket viktig och arbetet med 

rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsättning för 

att verksamheterna ska nå sina mål.   

  

Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och re-

dan nu inleda arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika per-

sonalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för 

detta. Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är 

fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se att kunskapen och stoltheten för kommu-

nens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela organisationen med denna 

förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att tillitsbaserad 

styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.  

I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under coronapande-

min har det nära och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första 

linjens chef stora arbetsgrupper där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen 

måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska 

sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad NME och NKI. Test ska följas upp för 

att bidra till kunskapsbaserad organisering. 
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Utbildningsnämndens arbete 2022 

• Utveckla den tillitsbaserade styrningen med ytterligare komponenter, bland annat ökat delta-

gande av politiker 

• Ta del av en sammanhållen strategi för sektorns satsningar på personals utbildning  

4.6.1 Uppdrag: Testa möjligheten till mindre personalgrupper. 

Allmän beskrivning 

Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att 

minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad HME och NKI.  

Ale kommuns verksamhetsplan 2022 

 

Utbildningsnämnden har sedan tidigare pågående satsningar på chefers förutsättningar att bedriva 

ledarskap och skapa god arbetsmiljö. Personalgruppernas storlek är en avgörande faktor att arbeta 

med och då möjligheter finns att dela upp enheter med biträdande rektorer görs det med personalan-

svaret som en viktig del. Det finns större möjligheter att arbeta med avlastande tjänster och stöd i 

andra former. Inom det tar utbildningsnämnden ytterligare ett steg under 2022 för att förbättra che-

fers förutsättningar. 
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5 Basverksamhet 

5.1 Verksamhetsmått 

Verksamhetsmåtten som visas i tabellen nedan är beräknade på ett genomsnitt av 12 månader. 

Verksamhetsmått som avser modersmålsundervisning, studiehandledning, kommunala aktivitetsan-

svaret och komvux är inte direkt kopplade till budget, dessa finns med för uppföljning i delårsrap-

porterna. 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Barnomsorg, barn 1-5 år Antal barn i kommunala 
förskolor i Ale 

1 790 1 819 1 822 

Antal barn i pedagogisk 
omsorg, kommunal i Ale 

39 33 30 

- varav barn från andra 
kommuner i förskola och 
pedagogisk omsorg 

14 5 11 

Ale-barn i fristående verk-
samhet 

175 163 171 

Ale-barn i kommunal verk-
samhet i annan kommun 

11 8 14 

Summa Ale-barn i förskola 
och pedagogisk omsorg 

2 001 2 018 2 026 

Grundskola Förskoleklass 
- årskurs 9 

Elever årskurs F-6    

Elever i kommunala skolor 
i Ale, F-6 

2 919 2 993 3 028 

- varav elever från andra 
kommuner, F-6 

79 84 56 

Ale-elever i andra skolor 
(fristående och kommu-
nala) F-6 

251 257 240 

- varav Ale-elever F-6 i fri-
stående verksamhet 

219 227 217 

- varav Ale-elever F-6 i 
kommunal verksamhet i 
annan kommun 

32 30 23 

Summa Ale-elever, F-6 3 091 3 166 3 212 

Elever årskurs 7-9    

Elever i kommunala skolor 
i Ale, årskurs 7-9 

1 123 1 124 1 139 

- varav elever från andra 
kommuner, 7-9 

56 58 51 

Ale-elever i andra skolor 
(fristående och kommu-
nala) 7-9 

157 157 165 

- varav Ale-elever 7-9 i fri-
stående verksamhet 

134 135 144 

-varav Ale-elever 7-9 i 
kommunal verksamhet i 
annan kommun 

23 22 21 

Summa Ale-elever, 7-9 1 224 1 223 1 253 

Summa Ale-elever, F-9 4 315 4 389 4 465 

Fritidshem Antal barn på kommunala 
fritidshem i Ale 

1 753 1 704 1 719 

- varav barn från andra 
kommuner i fritidshem 

44 61 27 
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Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Ale-barn i andra fritidshem 
(fristående och kommu-
nala) 

194 141 180 

- varav Alebarn på fritids-
hem i fristående verksam-
het 

182 121 167 

- varav Alebarn på fritids-
hem i kommunal verksam-
het i annan kommun 

12 20 13 

Summa Ale-barn i fritids-
hem 

1 903 1 784 1 872 

Grundsärskola Antal elever i kommunal 
särskola i Ale 

46 40 36 

- varav barn från andra 
kommuner i särskola 

3 1 2 

Ale-elever i annan särskola 
(fristående och kommunal) 

1 2 3 

Summa Ale-elever i 
särskola 

44 41 37 

- varav integrerade Ale-ele-
ver i särskola 

3 2 2 

Modersmålsundervisning 
och studiehandledning 

Elever som har moders-
målsundervisning 

600   

Elever som har studie-
handledning 

149   

Gymnasium Antal elever i Ale gymna-
sium IM 

89 100 90 

-varav elever från andra 
kommuner 

14 15 18 

IM-komvux   53 

-varav elever från andra 
kommuner 

  16 

Ale-elever i andra gymna-
sieskolor (fristående och 
kommunala) 

1 118 1 172 1 147 

Summa Ale-elever i gym-
nasium 

1 193 1 257 1 256 

Gymnasiesär Ale-elever i gymnasiesär 
(fristående och kommunala 
i andra kommuner) 

24 24 28 

Summering Antal Ale-barn och elever i 
förskola grundskola och 
gymnasium 

7 602 7 729  

Kommunala aktivitetsan-
svaret 

Antal ungdomar inom kom-
munala aktivitetsansvaret 

93   

Arbete    

Studier, vux, folkhögskola, 
utomlands 

   

Ingen sysselsättning    

Sjukskrivna    

Föräldralediga    

Åtgärd via det kommunala 
aktivitetsansvaret 

   

Åtgärd via annan aktör    

Komvux Antal elever på gymnasial 
och grundläggande nivå 

   

Antal på gymnasial och 
grundläggande nivå (om-
räknat till heltidsplatser) 

80   
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Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

- varav elever från andra 
kommuner, komvux 

17   

Ale-elever komvux i annan 
kommun 

44   

Antal elever på SFI 110   

- varav elever från andra 
kommuner, SFI 

5   

Ale-elever SFI i annan 
kommun 

31   

5.2 Beskrivning av basverksamhet 

5.2.1 Förskola och pedagogisk omsorg (ålder 1-5 år) 

Ale kommun har 25 förskolor samt pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare i Nol, Skepplanda och 

Älvängen. Inom verksamheten finns också en familjecentral med Öppen förskola. Förskola erbjuds 

inom fyra månader till alla som har rätt till och söker plats. Kommunens förskolor har öppet 06.00-

18.00 men pedagogisk omsorg kan, om kommunens kriterier är uppfyllda, erbjudas på lämplig en-

het även utanför dessa tider måndag till torsdag. 

Förskolan har uppdraget att lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Leken är viktig för varje barns utveckling och 

lärande och ska därför medvetet användas för att lustfyllt stimulera fantasi, inlevelse, kommunikat-

ion och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Verksam-

heten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap och de 

ska därför vara delaktiga och ha inflytande över miljöns utformning och planeringen av verksam-

heten. 

5.2.2 Fritidshem 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre 

grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, 

intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära 

tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med 

utforskande och praktiska arbetssätt. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och 

grundskolan genom att arbeta mot målen i läroplanen för fritidshem samt syfta till att ge eleverna en 

meningsfull fritid. 

5.2.3 Förskoleklass och grundskola (ålder 6-16 år) 

Den obligatoriska verksamheten inom nämndens ansvar består av 12 registrerade skolenheter  

(Kronaskolan är uppdelad i två enheter). Dessutom har nämnden inom detta verksamhetsområde 

ansvar för förskoleklass och fritidshemmen. 

Skolorna är fördelade i kommunens områden och har olika åldersfördelning. På Garnvindeskolan 

och Nödingeskolan går elever i förskoleklass till och med årskurs 3. Himlaskolan, Nolskolan och 

Surteskolan har elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Kronaskolan är uppdelad i två enheter 

med elever i årskurs F-3 och årskurs 4-6, på enheten F-3 är eleverna i F-2 uppdelade i två spår, 

varav det ena är placerat i lokal Maden (gamla Madenskolan). Alboskolan och Kyrkbyskolan har 

elever i årskurs 4-6. Aroseniusskolan och Da Vinciskolan har elever i årskurs 7-9, Bohusskolan är 

den enda skola i kommunen med elever från förskoleklass till och med årskurs 9. 



   

 

 
Nämndplan med budget 2022, Utbildningsnämnden    20(25) 
 

Skolans övergripande uppdrag och därmed utbildningsnämndens uppdrag, innebär att utbildningen 

ska vara likvärdig och att alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Verksamheten ska 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och ele-

vers olika behov. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och för-

utsättningar. Eleverna ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Det inne-

bär att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att till-

godogöra sig utbildningen. 

Förskoleklassens utbildning utgår ifrån en helhetssyn på eleven. Undervisningen i förskoleklassen 

ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin ut-

gångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna 

tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till 

nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt,  

uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. 

5.2.4 Grundsärskola 

Särskolan är en skolform som är rättighetslagstiftad. Vilket innebär att det finns ansökningsförfa-

rande. Vårdnadshavare ansöker om plats i särskolan och ett mottagningsteam utreder om eleven är 

behörig till särskolan. 

Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I utbildningen ska hänsyn 

tas till barns och elevers olika behov. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers 

olika bakgrund och förutsättningar. Eleverna ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 

som möjligt. Det innebär att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Barn och elever ska inhämta och utveckla kun-

skaper och värden samt främja lusten att lära. Alla som arbetar i skolan ska verka för att utbild-

ningen främjar de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behand-

ling. Utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga person-

liga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar 

för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs 

upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 

Grundsärskola bedrivs på två enheter i kommunen. På Kronan finns årskurs 1-6 och på Arosenius-

skolan finns årskurs 7-9. Möjlighet finns att gå individintegrerad på sin hemskola med specialpeda-

gogiskt stöd från Särskolan. Denna placering sker i samråd med vårdnadshavare, elev och aktuella 

rektorer för båda skolorna utifrån vad som blir bäst för eleven. Kommunen har ingen egen Gymna-

siesärskola utan Ale köper platser i framförallt Kungälv. 

5.2.5 Gymnasium 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom Gymnasieskolan syftar till att elever ska in-

hämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervis-

ningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan 

ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

I Ale bedriver vi utbildning inom introduktionsprogrammen, IMA, Individuellt alternativ, IMS, 

Språkintroduktion, samt inom IMY, med fyra yrkesutgångar. 
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All annan gymnasial utbildning på nationella program köper Ale sedan några år tillbaka och då 

främst inom Göteborgsregionen (GR). 

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan 

eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen har ett 

motivationsskapande och aktivitetsskapande uppdrag med fokus på utbildning. 

5.2.6 Enheten för flerspråkighet 

Enheten för flerspråkighet är en central enhet som tillhandahåller modersmålsundervisning och stu-

diehandledning. För elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska organiseras och 

genomförs undervisning i modersmål. Studiehandledning på modersmålet finns för de elever som 

har behov av stöd på sitt modersmål för att nå måluppfyllelse. 

5.2.7 Elevhälsa 

Elevhälsan är centralt organiserad med professionerna skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och 

skolläkare. De fyra professionerna ingår, tillsammans med lokal specialpedagog, i skolornas elev-

hälsoteam som leds av rektor. Elevhälsans uppdrag är att främst vara förebyggande och hälsofräm-

jande, elevhälsoteamet ska stödja elevers utveckling mot läroplanernas mål. 

5.2.8 Utveckling 

Utvecklingsteamen består av centralt placerade specialister med olika inriktning, till exempel IKT-

utvecklare, VFU-samordnare, samt specialpedagoger. De arbetar utifrån skolors och förskolors be-

hov med stödjande och utvecklande insatser samt kompetensutveckling både på organisations-, 

grupp- och individnivå. Sedan 2017 innefattas också skolbiblioteksverksamheten i teamen. 

5.2.9 Vuxenutbildning och SFI 

Enligt skollagen (2010:800) är det gemensamma målet för kommunal vuxenutbildning, särskild ut-

bildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 

lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 

ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 

Vuxenutbildningen ska enligt skollagen utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar. 

Den kan ha formen av undervisning, handledning och vägledning samt bedömning av måluppfyl-

lelse och kunskaper. Inom vuxenutbildningens samtliga skolformer gäller att utbildningen ska vara 

kursutformad. 

Vuxenutbildningen syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna och därmed verka för ökad jäm-

likhet och social rättvisa. Den ska tillgodose de vuxnas individuella önskemål om vidgade utbild-

ningsmöjligheter och ge dem tillfälle att komplettera tidigare utbildning samt att kontinuerligt 

skaffa sig nya kunskaper och kompetenser för ett föränderligt samhälls- och arbetsliv. 

Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig funktion i Ale kommuns arbete med hållbarhet en-

ligt Agenda 2030. Ansvaret består idag av den kommunala vuxenutbildningen med uppdrags- och 

påbyggnadsutbildningar, vissa yrkesutbildningar, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och sär-

skild utbildning för vuxna. Vissa utbildningar som Ale inte kan erbjuda köps in av externa aktörer 

och kommuner. 
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6 Ekonomisk sammanfattning 

6.1 Ekonomisk sammanställning 

Besluts/verksamhetsområden 2021 2022 

Belopp i tkr Prognos Budget Budget 

Utvecklingsreserv 1 029 6 179 9 311 

Ledning och administration 52 437 53 437 56 570 

Förskola 219 855 224 855 232 493 

Grundskola centralt inkl. skolenheter 344 741 344 741 360 086 

Grundskola köpta, sålda, skolskjuts 35 684 30 184 36 638 

Enheten för flerspråkighet 9 241 9 241 9 682 

Elevhälsa, Särskola 59 794 60 144 65 790 

Gymnasium 140 477 141 977 139 684 

Komvux 11 472 11 472 12 584 

IM-Komvux 2 242 2 242 8 282 

Totalt 876 972 884 472 931 120 

 

Utbildningsnämnden har för 2022 fått en ökad ram utöver målgruppsmodellen vilken innebär ersätt-

ning med 80 procent av volymökningen. Utöver detta har utbildningsnämnden fått 14,0 mkr i för-

stärkning. Det innebär totalt att ersättningen för barn- och elevpeng ökas mer än prisindex för kom-

munal verksamhet (PKV) 2022. 

Årets volymökningar i barn- och elevantal uppgår till noll procent för förskolan, 1,7 procent för 

grundskolan samt noll procent för gymnasieeleverna. Den senaste befolkningsprognosen visar 

minskad tillväxttakt, vilket förklarar att volymökningen 2022 är mindre än tidigare år. 

Inriktningen för de ekonomiska prioriteringarna är i första hand förskolans personaltäthet och  

därefter fritidshemmens personaltäthet och behörighet. Utöver dessa fokus används förstärkningen 

främst till en mindre ökning av elevpengen utöver index samt satsningar på kompetensförsörjning. 

Den aviserade förändringen till ramfinansierad lokalvård skulle innebära att utbildningsnämnden 

vid beslut kommer få en minskad budget men även minskad kostnad till kommande budgetår. I 

ovanstående ram är dock lokalvården fortfarande budgeterad på utbildningsnämnden.   

 

Besluts-/verksamhetsområden 

Utvecklingsreserven ämnas användas för målgruppsförändringar under året. Då det senaste året in-

neburit säkra prognoser bedöms det möjligt att använda den till utvecklingssatsningar men kan även 

komma att användas till att täcka eventuella underskott. 

Ledning och administration har tilldelats sedvanliga indexökningar som löneökningar och lokal-

kostnader. Vidare har 1 500 tkr budgeterats för utökning av administrativt chefsstöd under året, 

inom ramen för kompetensförsörjning och hållbart ledarskap. IT-budgeten har fått en utökad budget 

på grund av investering samt implementering av nya IT-system under kommande år. Vid ett beslut 

om att lokalvården blir ramfinansierad till år 2022, skulle det innebära att ledning och administrat-

ion får en minskad budget såväl som kostnad. 

Verksamhetsområde förskola har en prognos för 2021 som visar ett överskott, en befolkningspro-

gnos som har skrivits ner, ökade sålda platser samt minskade hyreskostnader. Detta sammantaget 
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visar på goda förutsättningar in i 2022. Förslag till budgettilldelning innebär en ökad barnpeng utö-

ver index som beräknas halvera avståndet till rikets personaltäthetsnivå. 2022 förändras statsbidra-

gen till ett mer generellt bidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Storleken på det nya statsbidraget är 

ännu inte publicerad och kan innebära en påverkan i större eller mindre utsträckning. För att hantera 

ett sent besked med negativ effekt finns möjlighet att använda utvecklingsreserven. 

Verksamhetsområde grundskola har under innevarande år tagit ytterligare steg till en budget i ba-

lans. Till år 2022 görs satsningar på pengen för fritidshemmet om 3 mkr vilken beräknas ge en för-

bättrad personaltäthet. Även elevpengen får en ökning i mindre utsträckning utöver index. Progno-

sen för 2021 visar inte på ett underskott för enheterna, däremot ett underskott om 5,5 mkr kopplade 

till skolskjutskostnader, köpta och sålda platser. För 2022 har budgeten för skolskjutskostnaderna 

utökats för att bättre matcha kostnaderna. Förutsättningarna är därmed goda att nå en budget i ba-

lans det kommande året. 

Enheten för flerspråkighet har samma förutsättningar som föregående år enligt sedvanlig indexupp-

räkning. Enheten kommer även under 2022 att ta del av statsbidraget likvärdig skola vilket ger fort-

satta förutsättningar för en budget i balans. 

Verksamhetsområde barn- och elevhälsa och särskola har förutom sedvanlig indexökning fått till-

skott i budget i form av tjänster och finansiering av NÄTA (Närvaroteam Ale). NÄTA har fram till 

halvårsskiftet 2021 finansierats till 50% av medel utanför sektorns budget. Det innebär inför 2022 

att Elevhälsan har fått en ökning av budgeten med motsvarande belopp. Till år 2022 har ökningar 

för grundsärskolan gjorts både inom elevpengen samt pengen för fritidshem utöver index. För 2022 

har budgeten för skolskjutskostnaderna utökats för att bättre matcha kostnaderna. Detta ger goda 

förutsättningar för en budget i balans det kommande året. 

Verksamhetsområde gymnasium, inklusive IM-Komvux, har för 2022 samma förutsättningar som 

föregående år budgetmässigt där sedvanliga index som löneökningar och lokalkostnader har indexe-

rats upp. Den största ökningen beror dock på uppräkningen av prislistan inom köpta platser. Voly-

merna är desamma mellan åren. 

Komvux har samma förutsättningar som föregående år budgetmässigt där sedvanliga index som lö-

neökningar och lokalkostnader indexerats upp. Budget har också tillskjutits för att utveckla yrkes-

paket för vuxna. 
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7 Personal 

Analys och kommentar 

Området Hållbar kompetensförsörjning är ett av två huvudfokus för utbildningsnämndens verksam-

heter vilket innebär att fördjupade kartläggningar pågår samt förslag på nya åtgärder. 

För närvarande är personal- och lärartätheten ett av de viktiga måtten och tidigare jämförelser har 

visat att Ale har väsentligt lägre lärartäthet, både i förskola, fritidshem och grundskola, än de flesta 

kommuner. Lärartätheten i grundskolan har förbättrats de senaste åren, främst genom statsbidrag för 

ökad likvärdighet, men också genom att öka andel lärare och minska övrig personal. För 2021 har 

de statliga tillskotten för sjuklön inneburit möjligheter att tillfälligt öka personaltätheten. 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög på grund av covid 19-pandemin och de långsiktiga effekterna på per-

sonalens mående kräver insatser i syfte att skapa möjlighet till återhämtning. 

Inom ramen för fokusområdet Hållbar kompetensförsörjning planeras för ytterligare strategiska åt-

gärder för att säkerställa en god bemanning och erbjuda en attraktiv arbetsplats med fokus på kvali-

tet. Det arbetet pågår på flera plan för både förskola och skola och kommer att fortsätta under 2022 

och löpande behandlas i nämnden. 
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8 Fastställelsedatum 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2021.549
Datum: 2021-10-25
Controller Atbin Vali-Ababaf

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

Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer interkommunal ersättning för gymnasieskola och
gymnasiesärskola för kalenderåret 2022 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar 2021-09-23 i beslut § 304
medlemskommunerna att för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31 fastställa interkommunal
ersättning för Göteborgsregionens gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt GRs förslag.
Indexuppräkningen uppgår till 2,074 % mellan 2021 och 2022.

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket 2020-10-09 ska 2022-års prislista indexeras istället
för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt
läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för
2019–2022. Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 2,074 %.

Åsa Ericson Atbin Vali-Ababaf

Sektorchef Controller

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-25 Interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan kalenderåret 2022

Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse beslut § 304

Göteborgsregionens förslag till ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

år 2022

Beslutet skickas till:

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

Ärendet

Inom Göteborgsregionen, GR, finns ett samarbete där underlag för nya interkommunala
ersättningar arbetas fram inom de respektive nätverken för både ekonomi och verksamhet.

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar 2021-09-23 i beslut § 304
medlemskommunerna att för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31 fastställa interkommunal
ersättning för Göteborgsregionens gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt GRs förslag.

Indexuppräkningen uppgår till 2,074% mellan 2021 och 2022. Efter beslut i
Utbildningschefsnätverket ska 2022 års prislista indexeras istället för att omräknas då
pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har
därför sin utgångspunkt i bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019–2022. Totalt för
år 2022 är indexuppräkningen 2,074%.

Ekonomisk bedömning

Prislistan ligger till grund för prisnivån till de köpta platserna inom gymnasieskolorna och
utifrån dagens nivå innebär den nya prislistan en prognostiserad kostnadsökning för
gymnasieskolan med cirka 3,3 mkr då samtliga elevplatser för Ales gymnasieungdomar
tillhandahålls av externa aktörer med undantag av IM. Kostnadsökningen per plats är
förväntad då index historiskt legat runt 2 % per år, med visst undantag under
coronapandemin. Effekten på budget 2022 uteblir då antal köpta platser minskar mellan
budget 2021 och 2022, vilket innebär att ingen budgetökning behövs för att möta upp de
ökade kostnaderna på grund av ökat index.

För gymnasiesärskolan uppskattas kostnadsökningen till 0,6 mkr, utöver index beror
kostnadsökningen på volymökning, vilket justeras i kommunens målgruppsmodell inför
budget 2022.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Beslutets genomförande

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

Förvaltningens bedömning

Den väl utvecklade möjligheten att köpa och sälja platser inom ramen för GR är ur ett
nationellt perspektiv en fördel. I underlaget som arbetas fram finns alla kommuner
representerade vilket innebär att Ale varit delaktiga i framtagandet av förslag samt beslut.
Därav förordar förvaltningen ett beslut i enlighet med Göteborgsregionens förbundsstyrelses
förslag om interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för
kalenderåret 2022.
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 304. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan kalenderåret 2022  

Diarienummer: 2021-00122 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till 

interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2022. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader som introducerades då bygger på ett cykliskt 

tankesätt. 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista 

indexeras istället för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och 

intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2022. Totalt för år 2022 är 

indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

  

 

Justerare 
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IKE gymnasium 

Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-08-27, diarienummer: 2021-00122 

En tredje rad om det behövs, annars ta bort den 

 

Förslag till interkommunal 
ersättning inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan år 2022 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna 

att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner 

kalenderåret 2022. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna 

protokollsparagraf. 

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader som introducerades då bygger på ett cykliskt 

tankesätt.  

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista 

indexeras istället för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och 

intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2022. Totalt för år 2022 är 

indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

 

 



IKE gymnasium   2 (2) 

Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-08-27, diarienummer: 2021-00122 

En tredje rad om det behövs, annars ta bort den 

 

   

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef   

 

Skickas till 
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Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 

Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den 

interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den 

interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. 

Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala 

samverkansavtalet medför.  

 

Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag 

till fristående gymnasieskola. 

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? 

Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet 

och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett 

enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa 

bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare 

ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna 

för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. 

 

Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser de ca 19 % 

(2020) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför 

hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 

81% (2020) av eleverna som inte omfattas av IKE. 

 

Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till 

gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att 

avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE.  

Hur används prislistan i GR kommunerna? 

Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala 

ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. 

 

Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin 

egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i 

förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser.  

Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen  

Den regionala prislistan för IKE beräknas från och med 2020 vartannat år och 

baseras på uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

tagits fram så att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år 

räknas priset upp med index.   

 

Exempel: 

För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår Gymnasieekonomnätverket i 

sin beräkning från ett gymnasieprogram, t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna 

programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad 

andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris 

inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet 

från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste 

anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar 

programmet.  

 

När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en 

genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen – Beskrivning av 

modellen. 

 

När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknas prislistan upp med 

aktuellt index. 

 

Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, årligen.  

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vartannat år from 2020. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 

- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 

genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 

inverkan på genomsnittspriset. 

Det finns två undantag till denna princip: 

- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 

eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 

- Göteborg är på grund av sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är 

dyrast eller billigast. 

Mellanliggande år justeras priset med följande index: 

- KPI 

- Nominell ränta 
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- Arbetsgivaravgifter 

- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKR:s 

cirkulär för övrig personal i skolan) 

Hur kan GR-kommunerna påverka priset? 

Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för 

respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns 

årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska 

kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: 

 

Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen 

gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, 

finansiering, et cetera. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande 

verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större 

satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på 

kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala 

prislistan.  

 

Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, 

årligen. UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. 

Historiskt har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: 

 

2013  - 0,54 % 

2014  - 0,50 % 

2015  - 0.25 % 

2016  Ingen generell rationalisering 

2017  - 0,30 % 

2018  - 0,50 % 

2019  - 0,50 % 

2020  - 0,50 % 

2021  Ingen generell rationalisering 

2022  Ingen generell rationalisering 
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Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen 

Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom 

samverkansområdet GR. 
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Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

Vilka instanser beslutar om prislistan? 

Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till 

prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun. 

Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, 

GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger 

per år.  

 

Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: 

• Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar 

föreslås. 

• Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till 

Utbildningsgruppen. 

• Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen – Rekommendation om beslut 

lämnas till Förbundsstyrelsen.  

• Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till 

medlemskommunerna.  

• Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11 

• Prislistan börjar gälla 1 januari.  

Analys 

Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att 

sammanfatta några: 

- Demografi 

- Konkurrens 

- Investeringar 

- Index 

- Löneutveckling 

 

Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset 

beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med 

antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på 

programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på 

priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en 

viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet 

innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild.  

 

I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då 

den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av 

uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska 

också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt 

verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. 
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Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 
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Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir 

löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och 

konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen 

bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. 

 

Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar 

kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av 

respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från 

regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet.  
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Utbildningschefsnätverket – ärende X 

Prislista 2022 gällande interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, Göteborgsregionen 

Datum: 2021-06-18 

 

Prislista 2022  

Prislistan avser interkommunal ersättning inom samverkansavtalet för 

gymnasie- och gymnasiesärskolan, inklusive ersättning för skolmåltider.  

 

Prislistan för 2022 bygger på prislistan för 2021 samt indextillägg om 2,074 

Nationella program 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

BF  Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år 1   116 500 

    Fritid och hälsa   116 500 

    Pedagogiskt arbete 

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021; gäller år 
2 och 3 116 500 

    Socialt arbete 

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021; gäller år 
2 och 3 116 500 

    
Pedagogiskt och 
socialt arbete 

Ny inriktning från och 
med 1 juli 2021 116 500 

BA 
Bygg- och 
anläggningsprogrammet Gemensamt år 1   130 100 

    Anläggningsfordon   
Finns ej i 

GR 

    Husbyggnad   130 100 

    Mark och anläggning   130 100 

    Måleri   130 100 

    Plåtslageri   130 100 

EE El- och energiprogrammet Gemensamt år 1   119 600 

    Automation   119 600 

    
Dator- och 
kommunikationsteknik   119 600 

    Elteknik   119 600 

    Energiteknik   119 600 

EK Ekonomiprogrammet Gemensamt år 1   87 000 

    Ekonomi   87 000 

    Juridik   87 000 

ES Estetiska programmet Bild   107 200 

    Dans    121 400 

    Estetik och media   116 000 

    Musik    139 100 

    Teater   113 800 

FT 
Fordons- och 
transportprogrammet Gemensamt år 1   146 500 

    Godshantering 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2021 166 500 

    Karosseri och lack   156 900 

    
Lastbil och mobila 
maskiner   163 100 

    Personbil   155 400 

    Transport   198 400 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

HA 
Handels- och 
administrationsprogrammet Gemensamt år 1 

Programmet byter namn 
till Försäljnings- och 
serviceprogrammet 1 juli 
2022 101 900 

    Administrativ service 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2022 101 900 

    Handel och service 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2021 101 900 

HV Hantverksprogrammet Finsnickeri   
Finns ej i 
GR 

    Florist   
Finns ej i 
GR 

    Frisör 

Inriktning byter namn 1 
juli 2021; gäller år 2 och 
3 113 000 

    
Frisör, barberare, hår- 
och makeupstylist  

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021 113 000 

    Textil design   139 700 

    Övriga hantverk 
Tillstånd ges av 
Skolverket 

Finns ej i 
GR 

HT Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år 1 
Inriktningar tas bort 1 juli 
2021 106 500 

    Hotell och konferens 
Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 106 500 

    Turism och resor 
Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 106 500 

HU Humanistiska progrogrammet Gemensamt år 1   98 400 

    Kultur   98 400 

    Språk   98 400 

IN Industritekniska programmet 
Inriktning får börja år 
1   150 500 

    
Driftsäkerhet och 
underhållsteknik   150 500 

    Processteknik   150 500 

    
Produkt- och 
maskinteknik   150 500 

    Svetsteknik   150 500 

NB Naturbruksprogrammet Djurvård Göteborgs pris 125 400 

    Inriktningar inom VGR 

Särskilt pris, 
samverkansavtal finns 
med 
Västragötalandsregionen   

NA Naturvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   90 900 

    Naturvetenskap   90 900 

    
Naturvetenskap och 
samhälle   90 900 

    Profil Marinbiologi Särskilt pris (Öckerö) 154 000 

    Profil NA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 101 200 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

RL 
Restaurang och 
livsmedelsprogrammet Gemensamt år 1   140 900 

    Bageri och konditori   140 900 

   
Färskvaror och 
delikatesser 

Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 140 900 

    Kök och servering    140 900 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   87 100 

    Beteendevetenskap   87 100 

    
Medier, information 
och kommunikation   92 100 

    Samhällsvetenskap   87 100 

    
Profil Den seglande 
gymnasieskolan Särskilt pris (Öckerö) 183 900 

    Profil SA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 99 200 

TE Teknikprogrammet Gemensamt år 1   95 900 

    
Design och 
produktutveckling   95 900 

    
Informations- och 
medieteknik   95 900 

    Produktionsteknik   95 900 

    
Samhällsbyggande 
och miljö   95 900 

    Teknikvetenskap   95 900 

VF VVS- och fastighetsprogrammet Gemensamt år 1   128 500 

    Fastighet   128 500 

    
Kyl- och 
värmepumpsteknik   128 500 

    Ventilationsteknik  

Inriktning byter namn 1 
juli 2021; gäller år 2 och 
3 128 500 

    Ventilation 
Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021 128 500 

  VVS  128 500 

VO Vård- och omsorgsprogrammet   

Gäller samtliga 
årskurser, programmet 
har inga nationella 
inriktningar 106 200 

Regionalt sökbara programinriktade val och yrkesintroduktionsutbildningar 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Tillägg 2022 

IMV Introduktionsprogrammet 
Programinriktat val för 
grupp 

Programpris samt 
schablontillägg. 7 600 

IMY Introduktionsprogrammet 
Yrkesintroduktion för 
grupp 

Närmaste programpris 
samt schablontillägg. 16 200 

  
I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets 

belopp)   
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Övriga varianter av priser 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

IB International Baccalaureate      106 400 

          

  

Autismspektrum - gruppbaserad 
utbildning med olika 
programinnehåll (Göteborg)     236 000 

  

För elever som är 
individintegrerade på program 
gäller bilateral 
överenskommelse       

  Lärcentrum (Göteborg)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
17 200 kr/år 

  
Beda Hallbergs gymnasium 
(Kungsbacka)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
17 200 kr/år   

  Hörsel (Göteborg)   Bilaterala avtal   

          

  

Övrigt: I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat 
program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, 
ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i 
gymnasiesärskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se 
www.goteborgsregionen.se/utbildning   

Särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

BAHUSV 
Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

Husbyggnad 
(Göteborg) 

2020/2021 tom 
2023/2024 127 500 

Riksrekryterande särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

RLKOTV0R 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kött/chark/styckning 
(Göteborg)  

2019/2020 beslut till och 
med åk 3 2024/2025 137 358 

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg)    
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 152 252 

SX 
Sjöfartsutbildning (Öckerö)  

  
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 181 579 

FX 

Flygteknik - riksrekryterande 
utbildning     

Finns ej i 
GR 

Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

NANATOS Naturvetenskapsprogrammet 

Matematik 
(Hvitfeldtska gymn. 
Gbg)  Beslut till och med 2024.   

SASPAVS Samhällsvetenskapsprogrammet Engelska (IHGR Gbg)  Beslut till och med 2024.   
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Riksrekryterande estetisk spetsutbildning 

 Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan 

ESMUS0S Estetiska programmet 
Musik (Hvitfeldtska 
gymn. Gbg)  

 2020/2021 beslut om 
antagning tom 
2023/2024 145 000 

Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. 

  Badminton (Göteborg)       

  Friidrott (Göteborg)       

  Handboll (Göteborg)       

  Segling (Lerum)       

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns.  

  
Lagidrott enligt rekommendation från SKR, uppräknat 
med GR-index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
15 400 kr/år 

  
Individuell idrott enligt rekommendation från SKR, 
uppräknat med GR-index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
18 500 kr/år 

  Alingsås: Fotboll, Handboll   

  

Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Futsal, Fäktning, 
Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis, 
Truppgymnastik   

  Härryda: Innebandy   

  Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning   

  Kungälv: Bandy, Handboll, Rodd   

  Lerum: Innebandy, Segling   

  Partille: Bowling, Fotboll, Handboll   

Gymnasiesärskoleutbildningar 

  Nationella program     323 300 

  
Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts 
genom avtal mellan respektive kommuner.    

Bilaterala 
avtal 

Övriga principer för prissättning 

  Lärlingsutbildning   
Program- respektive 
inriktningspris   

  
Program med särskild 
hörselprofil     

Bilaterala 
avtal 

  Rg-gymnasiet    

Programpris samt tillägg 
enligt förordning 
(SKOLFS 1992:44).   
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Bilaga 3, Beräkning av index för prislista 2022 

Utbildningschefsnätverket  

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

 

Beräkning av index för prislista 2022  

Beräkningen avser interkommunal ersättning för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan inom respektive samverkansavtal i Göteborgsregionen. 

Beräkningsförutsättningar för viktning av index    

Viktning av ingående indexdelar  

    2020  2021  2022 

Personalkostnader*  63%  63%  63% 

- lärare, 78%    

- övrig personal, 22%    

Övriga kostnader   36%  36%  36% 

Kapitalkostnader   1%  1%  1% 

Summa    100%  100%  100% 

 

*Inklusive aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället.    

Indexförutsättningar    

Uppdateringar inför 2022 Utfall  Prognos Prognos Källa 

2020  2021  2022 

Förändringsvärden  

Löneökningar  

- lärare    2,15%  2,07%  2,08% GR-kommuner 

- övrig personal   5,00% 1,70%  2,20%  SKR 21:12 

Arbetsgivaravgifter   1,00%  0,00% 0,00% SKR 20:37 

KPI     0,50% 1,20%  1,50%  SKR 21:12 

Internränta    0,00% -0,25% -0,25% SKR 21:11 

 

Totalvärden    

Arbetsgivaravgifter   40,15% 40,15% 40,15% 

Internränta    1,50%  1,25%  1,00% 

    

Generell rationalisering  -0,50% 0,00% 0,00% UC 

 

Index 

Innan korrigering   1,68%  1,68%  1,86% 

Korrigering för 2020      0,25% 

Korrigering för 2021      -0,04% 

 

Prislista index 2022      2,074% 

 

Kommentar: Indexförutsättningarna är viktade enligt ovan. Index för 2022 års 

prislista har i förslaget räknats upp med prognosticerade värden för 2022 samt 

korrigerats för förändring av indexuppräkningar för 2020 och 2021. 
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Bilaga 4, Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesär 

Utbildningschefsnätverket  

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

Rapport interkommunal ersättning inom 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

kalenderåret 2022 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-

området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 

Principer och omfattning  

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefs-

nätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i 

samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 

 

Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning 

av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades 

då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

 

Se även bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, vilken beskriver GR:s modell för IKE 

inom gymnasie- och gymnasiesärskola. 

Förslagets innehåll 

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: 

• gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), 

gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3 

• gymnasiesärskolans nationella program 

• tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt 

rekommendation från SKR samt indexuppräkning 

• tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade 

individuella val, programinriktade val och gruppbaserade 

yrkesintroduktionsutbildningar 

• tillägg för lärcentrum och liknande utbildning 

• indexuppräkning 

• information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen 

för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt 

skolindex tillkommer för varje år de anordnas. 

 

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger 

utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas av respektive GR-
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huvudman. Detta gäller också vissa introduktionsprogram inom 

gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan. 

Index 

Underlag för förslag till index från och med 2022-01-01 består av information 

från SKR via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har 

uppskattats av medlemskommunerna.  

 

Utbildningschefsnätverket föreslår att indexuppräkningen för 2022 inte 

justeras med en generell rationalisering. 

Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen.  

 

Den interkommunala ersättningen sker månadsvis, där den kommun där 

eleven går den 15:e september har rätt till ersättning för eleven för juli och 

augusti från den kommun eleven var folkbokförd i juli och augusti. Detta gäller 

samtliga årskurser. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk 

reglering 

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023 

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

 

• Prislista 

 

Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023: 

 

• Nationellt godkänd idrottsutbildning 

• Studieavbrott eller byte av studieväg 

• Utökat program 

• Reducerat program 

• Förlängd undervisning 

• Programinriktat val 

• Yrkesintroduktion 

• Resor 

• Extra anpassningar och särskilt stöd 



Bilaga 4, Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesär 

 Utbildningschefsnätverket  

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

   

 

• Ersättning för modersmålsundervisning 

• Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till 

särskolan 

• Ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasieskolan 

• Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolknings-

prognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år 

och 16-20 år. Trenden är att elevunderlaget i åldersgruppen 16-20 år 

ökar med 3 procent årligen under de kommande 5 åren, 2022 till 2026.  

• En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att gruppen 

nyanlända generellt är mer svårprognosticerad bland annat då gruppen 

tenderar att vara mer rörlig över landet, samt att även denna grupp 

påverkas av pandemin. Dock fortsätter gruppen att minska varje år 

sedan 2017. 

• Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för 

övergång till studier på nationellt program eller för övergång till 

arbetslivet.  

• Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till 

gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter. 

• Andelen elever som antas till en yrkesutbildning ökade något under 

2020.  

• Vid antagningen 2020 till år 1 omfattade yrkesprogrammen 24,8 % av 

elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 75,2 %.  

• Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund 

av högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om 

behöriga lärare.  

• Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts 

vilket kan medföra högre kostnader. 

• Den regionala rapporten om det gymnasiala utbudet är fortsatt 

användbar i det regionala samrådet kring utbildningsplanering. 

• Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapport 

från maj 2021 pandemins påverkan som ” Omställningen till 

distansundervisningen i gymnasieskolan och delar av grundskolan har 

inte haft någon större påverkan på kostnaderna på nationell nivå. 

Jämfört med verksamheternas budget har det varit övervägande högre 

kostnader än förväntat inom gymnasieskolan – en fjärdedel av 

kommunerna uppger negativ budgetavvikelse, medan hälften så många 
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uppger det motsatta. Slående är att nästan ingen kommun uppger att 

pandemin varit huvudorsaken bakom budgetavvikelserna, utan att det 

handlar om mer löpande frågor så som antalet elever, programval, 

ekonomistyrning och interkommunal ersättning.” 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan – 

ekonomisk reglering 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023  

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

• Prislista 

• Avstämningsdatum 

• Resor 

• Elever med specifika, individuella behov 

• Utbildning i kombination studier/idrott 

• Elev- och ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasiesärskolan 

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av 

högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om behöriga lärare. 

Antalet antagna till gymnasiesärskolan minskade mellan 2019 och 2020.  

Uppdrag för Gymnasieekonomnätverket  

Uppdrag att ta fram underlag för avvikande priser. 

Gymnasieekonomnätverkets idé- och 

erfarenhetsutbyte  

Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring bland annat: 

• Resursskolor och andra utbildningar med avvikande kostnad 

• Skolmiljarden  

• Covid-19 och dess effekter 

• Måltidsersättning vid APL 

• ELIN 

• Effekter av nya inriktningar i gymnasieskolan 

• Utbudsrapporten 
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• Skolkort 

• SCB:s statistikstopp 
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2021.550
Datum: 2021-10-25
Controller Atbin Vali-Ababaf

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

Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR

kalenderåret 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret 2022 enligt
Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar 2021-09-23 i beslut § 305
medlemskommunerna att för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31 fastställa interkommunal
ersättning för Göteborgsregionen förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och ISGR enligt GR:s förslag.

Vanligtvis baseras prisberäkningen i förslaget på de kostnader som angetts i SCB:s och
Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Efter beslut i Utbildningschefsnätverket
2020-12-11 ska 2022 års prislista indexeras då pandemin påverkat både kostnader och intäkter
till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE ersättningen för
2021 med en indexuppräkning för 2022. Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 2,074 %.

Åsa Ericson Atbin Vali-Ababaf

Sektorchef Controller
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SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-25 Interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola, frititdshem, grundsärskola 2022

Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse beslut § 305

Bilaga till protokollsutdrag: Göteborgsregionens förslag

Beslutet skickas till:
Göteborgsregionens förbundsstyrelse

Ärendet

Inom Göteborgsregionen, GR, finns ett samarbete där underlag för nya interkommunala
ersättningar arbetas fram inom de respektive nätverken för både ekonomi och verksamhet.

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar 2021-09-23 i beslut § 305
medlemskommunerna att för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31 fastställa interkommunal
ersättning för Göteborgsregionen förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och ISGR enligt GR:s förslag.

Vanligtvis baseras prisberäkningen i förslaget baseras på de kostnader som angetts i SCB:s
och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Efter beslut i
Utbildningschefsnätverket ska 2022 års prislista indexeras då pandemin påverkat både
kostnader och intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i
IKE ersättningen för 2021 med en indexuppräkning för 2022. Totalt för år 2022 är
indexuppräkningen 2,074 %.

Ekonomisk bedömning

Den ekonomiska effekten är svårbedömd då det finns tydliga kopplingar till köpta platser
inom den fristående verksamheten. Förskolan har relativt få köpta och sålda platser mellan
kommuner vilket medför att prislistans effekt för utfallet är marginell jämfört med köp av
fristående aktörer. Sammantaget bedöms förskolans kostnad ligga på samma nivå mellan åren.
Grundskolans köpta och sålda platser bedöms ligga på motsvarande nivå som under 2021,
vilket innebär att den totala nettokostnaden för köpta och sålda platser bör hamna i närheten
av föregående års utfall.

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

Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende

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

Förvaltningens bedömning

Den väl utvecklade möjligheten att köpa och sälja platser inom ramen för GR är ur ett
nationellt perspektiv en fördel. I underlaget som arbetas fram finns alla kommuner
representerade vilket innebär att Ale varit delaktiga i framtagandet av förslag samt beslut.
Därav förordar förvaltningen ett beslut i enlighet med Göteborgsregionens förbundsstyrelses
förslag om interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret 2022.
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ellen Alverén, sekreterare skolekonomnätverket 

Datum: 2021-06-18, diarienummer: 2021-00121 

- 

-- 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR år 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, med 

avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal 

ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2022 i enlighet med innehållet 

i prislista bilaga 2.   

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, 

som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.  

 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (20-12-11) ska 2022 års prislista 

indexeras då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla 

normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE ersättningen för 2021 

med en indexuppräkning för 2022.  Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 

2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2022 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt 

Utbildningschef 

Skickas till 

Medlemskommunerna     
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
 

Principer 

I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar 

för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om 

vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för 

den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-

kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. 

 

Skolekonomnätverket gjorde under hösten 2019 och våren 2020, på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket, en översyn av beräkningsmodellen som ligger till grund 

för prislistan. Översynen har resulterat i en rad förändringar i beräkningsmodellen 

och det är den reviderade beräkningsmodellen som ligger till grund för förslag till 

prislista 2022.  

 

Kostnadsberäkning 

GR-kommunernas kostnader definieras som de bruttokostnader som anges i SCB:s 

och Skolverkets senaste jämförelsetal som sedan reduceras med eventuella intäkter, 

exempelvis statsbidrag och föräldraavgifter för förskola/pedagogisk omsorg, vilket 

resulterar i GR-kommunernas nettokostnader. 

 

Enligt de fastställa principerna ska ersättningen för år 2022 baseras på genomsnittet 

av GR-kommunernas nettokostnader och utgår från 2020 års redovisade kostnader 

som sedan schablonmässigt indexeras till 2022 års penningvärde.  

 

På grund av Covid-19 beslutades i Utbildningschefsnätverket (20-12-11) att avsteg 

från de fastställda principerna skulle göras inför beräkning av ersättning 2022. Detta 

beslut grundade sig på att pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att 

inte spegla normalt läge. Ersättningen för IKE 2022 ska i stället ta sin utgångspunkt 

i prislistan för 2021 och indexeras med ett sammanvägt index för 2021–2022.  

 

Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för 

interkommunal ersättning IKE för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2022 har 

hämtats från SKL:s cirkulär 21:12, 20:37 samt 21:11. Detta innebär ett sammanvägt 

index för 2021 och 2022 med 2,074 %. Ingen rationalisering av index. 

Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov.   
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

Ersättningens omfattning 

Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning 

för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan 

anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse. 

 

Grundsärskolan/fritidshemsplats i grundsärskolan 

Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då 

kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i 

grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan 

vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader för 

fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget 

(RS).  

 

För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en 

schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt dess fritidshemsplats. Vid 

extraordinära behov finns möjligheter för mottagande skola och avlämnande 

kommun att träffa en annan överenskommelse.  

 

För att prislistan ska gälla krävs att eleven är mottagen i grundsärskola. Mottagande 

kommun har rätt att vid ny utredning ändra ersättningsnivå för eleven. 

Nivå 1 

Elever med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (inriktning 

ämnesområden) och/eller elever med stora behov av: 

• omsorg,  

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning, 

• hjälpmedel. 

Nivå 2  

Elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (i huvudsak 

inriktning ämnen) med mindre behov av: 

• omsorg, 

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning,  

• hjälpmedel 

Nivå 3 

Individintegrerade särskoleelever.  
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

ISGR 

ISGR en internationell skola med en svensk sektion och en internationell sektion. 

Den internationella sektionen har högre kostnader då de läser efter en internationell 

läroplan benämnd International Baccalaureate men de har också högre intäkter i 

form av skolavgift. 

 

Ersättningen till dessa sektioner är samma som den interkommunala ersättningen 

för övriga GR-kommuner. Efter beslut i GR:s förbundsstyrelse 6 december 2013 

samt i alla GR:s medlemskommuner är ersättningsnivån förhöjd med 4% från och 

med 2017 pga framtida ökade hyreskostnader. Beslutet gäller både svenska som 

internationella sektionen.  

 

Avstämning och fakturering 

Förskola/pedagogisk omsorg 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. 

• I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för 

åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal, 

vid debitering. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk omsorg. 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 

• Läsåret börjar 1 juli. 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad.  

• Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som 

anordnar utbildningen. 

• I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola 

eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och 

augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den 

kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för 

eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli 

respektive i augusti. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk 

omsorg. 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2022 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

Datum: 2021-06-08 

 

Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem samt 
grundsärskola kalenderåret 2022 - 
Prislista 

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskola 

Barn 1-2 år                           161 247 kr/år 

Barn 3-5 år                          128 998 kr/år  

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för pedagogisk omsorg 

Barn 1-2 år                          139 719 kr/år 

Barn 3-5 år                          111 775 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskoleklass 

Förskoleklass                         56 975 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundskola 

Grundskola årskurs 1-3                     78 847 kr/år 

Grundskola årskurs 4-6                     97 711 kr/år 

Grundskola årskurs 7-9                    115 515 kr/år 

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem 

Fritidshem årskurs F-3                    44 019 kr/år 

Fritidshem årskurs 4-6                    36 016 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundsärskola 

Nivå 1                                         702 701 kr/år 

Nivå 2                                         506 583 kr/år 

Nivå 3                        dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2022 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

Datum: 2021-06-08 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem för grundsärskola 

Nivå 1                                         238 918 kr/år 

Nivå 2                                          172 239 kr/år 

Nivå 3                       dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 

Sammanställning avseende pris för 2022 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen  

Förskoleklass                          59 254 kr/år 

Årskurs 1-3                           82 001 kr/år 

Årskurs 4-6                            101 620 kr/år 

Årskurs 7-9                            120 136 kr/år 

 

ISGR, Internationella sektionen   

Årskurs 0                           82 001 kr/år 

Årskurs 1-3                           82 001 kr/år 

Årskurs 4-5                            101 620 kr/år 

Årskurs 6-9                            120 136 kr/år 

 

ISGR, Fritidshem 

Fritidshem F-3                         45 780 kr/år 

Fritidshem 4-6                                         37 456 kr/år
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 305. Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

kalenderåret 2022  

Diarienummer: 2021-00121 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att, med avstämningstidpunkt den 15:e 

respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

kalenderåret 2022 i enlighet med innehållet i prislista bilaga 2. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, 

som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Efter 

beslut i Utbildningschefsnätverket (20-12-11) ska 2022 års prislista indexeras 

då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt 

läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE ersättningen för 2021 med en 

indexuppräkning för 2022. Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 

2022. 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

  

 

Justerare 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2021.551
Datum: 2021-10-25
Controller Atbin Vali-Ababaf

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

Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal

vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning för
2022 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar 2021-09-23 i beslut § 306
medlemskommunerna att för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 fastställa priser för
kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt följande:

För grundläggande kurser samt teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55
kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning.

För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala
förhandlingar mellan berörda kommuner.

För grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor per
poäng.

För elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala förhandlingar mellan
berörda kommuner.

För utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:
- Studieväg 1: 60 kronor per timme
- Studieväg 2: 50 kronor per timme
- Studieväg 3: 45 kronor per timme

Åsa Ericson Atbin Vali-Ababaf

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-25 Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2022

Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse beslut § 306

Göteborgsregionens förslag till kommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2022

Beslutet skickas till:

Göteborgsregionens förbundsstyrelse

Ärendet

Inom Göteborgsregionen, GR, finns ett samarbete där underlag för nya interkommunala
ersättningar arbetas fram inom de respektive nätverken för både ekonomi och verksamhet.

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar 2021-09-23 i beslut § 306
medlemskommunerna att för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 fastställa priser för
kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt följande:

För grundläggande kurser samt teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55
kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning.

För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala
förhandlingar mellan berörda kommuner.

För grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor per
poäng.

För elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala förhandlingar mellan
berörda kommuner.

För utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:
- Studieväg 1: 60 kronor per timme
- Studieväg 2: 50 kronor per timme
- Studieväg 3: 45 kronor per timme

Ekonomisk bedömning

Förändringar i priser mellan år 2021-2022 gällande svenska för invandrare enligt nedan:

Studieväg 1 förändras från bilaterala förhandlingar till 60 kronor per timme.
Studieväg 2 förändras från 56 kronor per timme till 50 kronor per timme.
Studieväg 3 förändras från 42 konor per timme till 45 kronor per timme.

Trots förändringen kommer det inte ha någon större ekonomisk inverkan mellan åren.



3(3)

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

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

Förvaltningens bedömning

Den väl utvecklade möjligheten att köpa och sälja platser inom ramen för GR är ur ett
nationellt perspektiv en fördel. I underlaget som arbetas fram finns alla kommuner
representerade vilket innebär att Ale varit delaktiga i framtagandet av förslag samt beslut.
Därav förordar förvaltningen ett beslut i enlighet med Göteborgsregionens förbundsstyrelses
förslag om interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning för 2022.
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 306. Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2022  

Diarienummer: 2021-00123 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt bilaga daterad 2021-05-31  

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng 

för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och 

föreslås vara oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges 

både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för 

grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala 

yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning år 2022 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justeras:    2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

  

 

Justerare 



Förbundsstyrelsen – ärende 4  

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ulrika Krabbe, projektledare, Marie Egerstad, chef, 

vuxenutbildningen 

Datum: 2021-06-18, diarienummer: 2021-00123 

 
 

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning 2022 1  

 

 

 

Interkommunal ersättning 
(IKE) inom kommunal 
vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa 

priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt bilaga 

daterad 2021-05-31 samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 

30 november 2021. 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

 

Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng 

för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och 

föreslås vara oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges 

både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för 

grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala 

yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning år 2022 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef 

  

Skickas till  

Medlemskommunerna     



Bilaga 1, Prislista för IKE inom kommunal vuxenutbildning 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Marie Egerstad 

Datum: 2021-05-31 

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning  1 

 

 

Prislista för interkommunal 

ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning 2022 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

 
Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng för 

både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och föreslås vara 

oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för grundläggande kurser 

såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala yrkeskurser och 

sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. För 

elever inom Komvux som särskild utbildning föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner. 

 

Nedan följer prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022: 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både 

genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett 

oförändrat enhetspris på 36 kronor per poäng, 

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor 

per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både 

genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar 

tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett 

enhetspris på 36 kronor per poäng, 

• för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt 

följande: 

Studieväg 1: 60 kronor per timme 

Studieväg 2: 50 kronor per timme 

Studieväg 3: 45 kronor per timme. 
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2021.591
Datum: 2021-10-22
Utbildningsadministratör Rania Farah

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

Utbildningsnämnden

Tillfällig skolområdeskarta för skolplacering av elever i årskurs 7

inför läsåret 2022/2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att Tillfällig skolområdeskarta skolval 2022 används vid
skolplacering till årskurs 7 inför läsåret 2022/2023.

Motivering till beslut

Utbildningsnämnden beslutade 2020-12-02 om en tillfällig skolområdeskarta i skolval 2021
för skolplacering av årskurs 7 inför läsåret 2021/2022. Uppföljning av beslutet visar att elever
som bor i den omlagda busslinjens upptagningsområde ges en kortare resväg och
vårdnadshavares önskemål om skolplacering tillgodoses i högre utsträckning.

Sammanfattning

Förvaltningen ser att det finns ett behov av att bibehålla den tillfälliga skolområdeskartan för
blivande årskurs 7 även inför skolvalet 2022.

Nämndens beslut om tillfällig skolområdeskarta för årskurs 7 till skolval 2021 har följts upp
och visat att beslutet tillgodoser vårdnadshavares önskemål på skolplaceringar på ett
tillfredställande sätt och kortat resvägen för eleverna.

Förslaget innebär att tillfällig skolområdeskarta för skolplacering till årskurs 7 bibehålls inför
skolvalet 2022/2023.

Åsa Ericson Helene Petersson

Sektorchef Verksamhetschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-22

Tillfällig skolområdeskarta skolval 2022
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektor utbildning

För kännedom:

Kontaktcenter

Ärendet

Vårdnadshavare i Ale kommun har möjlighet att önska en skolplacering i alla kommunens
grundskolor. Önskemål om placering vid en viss skolenhet får dock inte gå ut över en annan
elevs rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Utbildningsnämnden
har fattat beslut om antagningsprinciper som sektor utbildning tillämpar när efterfrågan på en
skolenhet överstiger antalet tillgängliga platser.

I enlighet med antagningsprinciperna placeras eleven på en skolenhet om eleven bor inom den
önskade skolans skolområde. Med anledning av att Ale kommun expanderar, nya elever
flyttar in i kommunen, nya skolor planeras för byggnation eller slås ihop, behöver
skolområden ses över.

Arbetet med att se över Ale kommuns skolområden pågår, dock är det inte färdigställt till
skolval 2022.

Möjligheten att önska placering på annan skolenhet kvarstår.

Ekonomisk bedömning

Ett skolområde utökas och kan således leda till att elevantalet ökar inom en skolenhet.
Kostnader som kan uppstå vid beviljande av skolskjuts i form av taxiresor på grund av
avsaknad av kollektivtrafik minskar då skolområdet utökas.

Invånarperspektiv

Syftet med att bibehålla tidigare förändring av skolområdena är att den möjliggör att alla
elever i kommunen ska få en rimlig restid till skolan. Vårdnadshavares önskemål tillgodoses
samt elever som bor i upptagningsområdet för den omlagda busslinjen kommer inte behöva
åka förbi en alternativ och likvärdig skola.

Hållbarhetsperspektivet

Kortare resväg minskar utsläppsmängden.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Utbildningsnämndens beslut § 136 2020-12-02 samt beslut § 34 2016-05-04

Skolagen (2010:800) 9 kap. 15 § första stycket och 10 kap. 30 § första stycket.
Enligt första stycket i de aktuella paragraferna ska en elev placeras vid den av kommunens
skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Sektor utbildning informerar berörda vårdnadshavare via kommunens hemsida i samband
med skolvalet 2022.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det tidagare fastställda beslutet om tillfällig förändring av
skolområdeskarta för placering av elever i årskurs 7 bör bibehållas inför 2022/2023. Elever i
den förändrade busslinjens upptagningsområde ges då möjlighet till en kortare resväg samt att
vårdnadshavares önskelmål tillgodoses i större utsträckning.



Tillfällig skolområdeskarta skolval 2022  UBN.2021.591  

 

Vid tillämpning av antagningsprinciperna används denna tillfälliga skolområdeskarta för 
skolplacering till årskurs 7 inför läsåret 2022/2023.  

Kartan är uppdelad i tre upptagningsområden i relation till våra tre högstadieskolor. 

Det blå området omfattar Älvängens upptagningsområde, den rosa delen avser Nödinges 
upptagningsområde och den gula delen rymmer Bohus upptagningsområde.

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2021.601
Datum: 2021-11-10
Verksamhetschef utbildning Helene Petersson

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

Utbildningsnämnden

Slutrapport Närvaroteam Ale, NÄTA

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Närvaroteam Ale (NÄTA) har varit en treårig social investering under perioden augusti 2018

till juli 2021 med syftet att ta fram arbetsmetoder för att främja närvaro, förebygga

problematisk skolfrånvaro samt hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till

skolan. Den genomförda utvärderingen visar att majoriteten av elever som fått stöd av NÄTA

har förbättrat sin skolnärvaro och visat förbättring inom områden som social förmåga,

arbetsförmåga samt psykisk hälsa. Utvärderingen omfattar inte samtliga delar som låg till

grund för beslutet om sociala investeringar varför framdrift i relation till dessa inte finns med

i detta ärende. Effekthemtagning av sociala investeringar är komplext och forskning och

andra kommuner lyfter bland annat fram svårigheten i att isolera orsak och verkan samt

utmaning i att se effekter inom ett relativt sett kort tidsspann.

Åsa Ericson Helene Petersson

Sektorchef Verksamhetschef utbildning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-11-10

Slutrapport Närvaroteam Ale - NÄTA 2021-09-16

Tjänsteutlåtande KS-SOU.2021.460 Slutrapportering social investering NÄTA

Protokollsutdrag §229 kommunstyrelsen 2021-11-02 Slutrapportering social inverstering
NÄTA
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Ärendet

Närvaroteam Ale (NÄTA) har varit en treårig social investering under perioden augusti 2018
till juli 2021 med syftet att ta fram arbetsmetoder för att främja närvaro, förebygga
problematisk skolfrånvaro samt hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till
skolan. Projektets övergripande mål har varit att bidra till att bryta det sociala utanförskap
som målgruppen riskerar att hamna i. Det handlar därför på lång sikt om att stoppa ökningen
och förekomsten av hemmasittare och elever med problematisk skolfrånvaro i Ale.

För att möta behovet utgick den sociala investeringen från ett tvärprofessionellt team.
Arbetsgruppen bestod av en specialpedagog och två behandlare (socionom/socialpedagog)
samt 50 % projektledare. Målgruppen för satsningen var elever med problematisk
skolfrånvaro, här definierat som över 20 % frånvaro, i årskurs 7-9 i Ales kommunala skolor.

Under NÄTA:s första tre år har totalt 33 elever haft kontakt med satsningen. Utöver det har
NÄTA även varit ett stöd för två yngre syskon med en skolsocial problematik. Av den totala
gruppen har 23 elever avslutats och av dessa har 14 elever avslutats med en klart förbättrad
närvaro; 4 elever hann avsluta grundskolan innan full effekt uppnåddes och stödet slussades
över till Ale gymnasium; 3 elever har slussats in i Älvängenskolans särskilda
undervisningsgrupp; och 2 elever har avslutats utan uppnådda resultat och föräldrar som
tackat nej till fortsatt stöd.

Utöver ökad närvaro hos målgruppen framkommer också positiva resultat inom områden som
basal förmåga, arbetsförmåga, social förmåga, psykiskt mående samt föräldraförmåga.

I NÄTAs ursprungliga ansökan till sociala investeringar i Ale angavs bland annat förväntade
långsiktiga effekter såsom ett minskat antal HVB-placeringar samt minskad andel elever till
individuellt gymnasieprogram. Som slutrapporten nämner finns det inga externa
skolplaceringar eller HVB-placeringar kopplade till NÄTA:s målgrupp vid projekttidens slut.
Två elever uppnådde gymnasiebehörighet efter insats, något som enligt en kvalitativ
bedömning inte varit möjligt utan projektet. I den sociala investeringens logikmodell
innefattar de förväntade långsiktiga effekterna kostnadsbesparingar. Den bifogade
slutrapporten tar dock inte upp alla aspekter av de förväntade ekonomiska effekter som
angavs i ansökan till sociala investeringsmedel. Detta för att flera av effekterna förväntas
uppnås på lång sikt och inte efter avslutad projekttid, samt att besparingen för uteblivna
placeringar blir mer en spekulativ analys än faktiskt effekthemtagning.

Att i detalj räkna hem långsiktiga effekter på förebyggande sociala insatser är problematiskt
och något som både forskning och andra kommuner uppmärksammar. I ESO-rapporten Med
framtiden för sig – En ESO rapport om sociala investeringar (2020:1) har flera kommuners
sociala investeringar undersökts samt dess eventuella effekter. Den statliga Expertgruppen för
Studier i Offentlig ekonomi (ESO) har i rapporten lyft svårigheten med att uppskatta
långsiktiga effekter efter bara två till fem år, samt komplexiteten i att kunna isolera satsningen
från andra påverkande faktorer i effekthemtagning.
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Nedan följer en kortfattad sammanställning av det NÄTA har utvecklat under projekttiden:

· Samverkan: etablerat en samverkansform mellan skola, socialtjänst och familjer.

· Arbetsmetod: utvecklat en arbetsmetod för att möta elever med problematisk
skolfrånvaro.

· Ansökningsprocess: utvecklat en ansökningsprocess som ska säkerställa att elever får
stöd från rätt instans.

· Alebanan: utvecklat en pedagogisk bild för att tydliggöra hur stödinsatser kan kopplas
på för elever med särskilda behov.

· Närvarorutin: projektet har tillsammans med sektor utbildning tagit fram och
implementerat en ny rutin för uppföljning av närvaron i skolan.

· Begreppet studieförmåga: utvecklat ett alternativ till betyg för att utvärdera elevernas
utveckling.

· Ökad närvaro: 14 av 23 avslutade elever hade en godtagbar närvaro vid tiden för
avslutad insats.

· Ökad föräldraförmåga/mående: föräldrar uppger i en intervjustudie att de fått stöd i
sitt föräldraskap och att deras egna mående har blivit bättre.

· Minska sjukskrivning hos föräldrar: Ett par föräldrar har gått tillbaka till sitt arbete
efter att ha fått stöd från NÄTA.

· Inga köpta skolplaceringar: Under projekttiden har kommunen inte köpt någon extern
skolplacering.

Ekonomisk bedömning

Efter avslutad projektform 20210630, gäller nu finansiering inom nämndernas respektive
ramar. För utbildningsnämnden avser det för 2021 att 700 tkr omfördelats inom ram för att
täcka Utbildnings personal inom Näta för andra halvåret (210701-211231). Inför 2022 ligger
en föreslagen justering inom ramen om ytterligare 800 tkr för att täcka helårskostnad.
Helårskostnaden för Näta är 1 500 tkr för sektor Utbildning. Förflyttning av medel inom
ramen under 2021 och 2022 har delvis möjliggjorts genom att vi fått ett ökat stadsbidrag,
Likvärdighetsbidraget, som därmed täckt andra kostnader inom bland annat Gula villan.
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Invånarperspektiv

Då skolnärvaro är av stor vikt för elevens och familjens hela situation bör kommunen erbjuda
insatser med helhetsperspektiv för att stödja de elever som har hög frånvaro och deras
familjer. Social hållbarhet är ett viktigt fokus för Ale kommun och med lyckade insatser för
skolnärvaro förbättras dessa förutsättningar.

Hållbarhetsperspektivet

Ekonomisk hållbarhet: Den ekonomiska hållbarhet på lång sikt som NÄTA avsåg att bidra till
har inte kunnat beläggas inom denna tidsram.

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Slutredovisningen av uppdraget motsvarar inte fullt de angivna målen. NÄTA bedöms trots
det som en god insats för målgruppen. Hög skolfrånvaro är fortsatt en stor utmaning för att nå
ökad behörighet för Ales elever och bör fortsätta adresseras med tydliga åtgärder. NÄTA
ingår därmed i förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för
utbildningsnämnden.
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Slutrapport 

Närvaroteam Ale 

-NÄTA 
 

En social investering perioden aug -18 till juni -21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställd av: 

Sven Boge 

Projektledare NÄTA 

 

Datum: 2021-09-16 
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Sammanfattning 

Att utvärdera sitt eget arbete 
I projektplanen avsättes inga medel för en extern utvärdering av NÄTAs arbete utan fokus ligger på 

internutvärdering. Utmaningen med att utvärdera sin egen verksamhet är främst objektiviteten, då vi 

är delaktiga i både verksamhet och utvärdering kommer resultatet att bygga på våra egna 

erfarenheter och upplevelser av elevernas utveckling. Vi riskerar även att bli hemmablinda, det vill 

säga att vi missar vissa aspekter som kan vara lättare för en oberoende utvärderare att se.  

 

Resultat 
Under NÄTA:s första tre år har totalt 33 elever i målgruppen haft kontakt med NÄTA, utöver det 

har NÄTA även varit ett stöd för två småsyskon med en skolsocial problematik. Av dessa har 23 

elever avslutats och 14 elever avslutades med en klart förbättrad närvaro, 4 elever hann avsluta 

grundskolan innan full effekt uppnåddes och stödet slussades över till Ale gymnasium, 3 elever har 

slussats in i Älvängenskolans särskilda undervisningsgrupp och 2 elever har avslutats utan 

uppnådda resultat och föräldrar som tackat nej till fortsatt stöd. Medianvärdet för antalet samtidiga 

ärenden hos NÄTA är 12 aktiva, utöver det tillkommer stöd som punktinsatser i avslutade ärenden. 

Utöver ökad närvaro ser vi också positiva resultat inom områden som basal förmåga, 

arbetsförmåga, social förmåga, psykiskt mående samt föräldraförmåga.  

 

Nedan kommer en kortfattad sammanställning av det NÄTA har utvecklat med under projekttiden: 

 

➢ Samverkan: etablerat en samverkansform mellan skola, socialtjänst och familjer 

➢ Arbetsmetod: utvecklat en arbetsmetod för att möta elever med problematisk skolfrånvaro 

➢ Ansökningsprocess: utvecklat en ansökningsprocess som ska säkerställa att elever får stöd 

från rätt instans 

➢ Alebanan: utvecklat en bild för att tydliggöra hur stödinsatser kan kopplas på för elever med 

särskilda behov. 

➢ Närvarorutin: tillsammans med sektor utbildning tagit fram och implementerat en ny rutin 

för uppföljning av närvaron i skolan 

➢ Begreppet studieförmåga: utvecklat ett alternativ till betyg för att utvärdera elevernas 

utveckling 

➢ Ökad närvaro: 14 av 23 avslutade elever hade en godtagbar närvaro vid tiden för avslutad 

insats 

➢ Ökad föräldraförmåga/mående: föräldrar uppger i en intervjustudie att de fått stöd i sitt 

föräldraskap och att deras egna mående har blivit bättre. 

➢ Minska sjukskrivning hos föräldrar: Ett par föräldrar har gått tillbaka till sitt arbete efter att 

ha fått stöd från NÄTA. 

➢ Inga köpta skolplaceringar: Under projekttiden har kommunen inte köpt någon extern 

skolplacering. 

 

Kontakt har tagits med tre olika forskare inom området för att försöka hitta ett referensvärde att 

jämföra NÄTA:s resultat med. Tyvärr har vi inte hittat någon jämförbar studie. 
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Inledning 

NÄTA är en treårig social investering under perioden aug 2018 till juli 2021 med syftet att ta fram 

arbetsmetoder för att främja närvaro, förebygga problematisk skolfrånvaro samt hjälpa elever med 

problematisk skolfrånvaro tillbaka till skolan. Arbetsgruppen bestod av en specialpedagog och två 

behandlare (socionom/socialpedagog) samt 50 % projektledare. Under perioden har vi bytt 

specialpedagog i jan 2021 (pension) samt behandlare två gånger, sept 2019 (studier) och jan 2021 

(föräldraledighet).  

 

Syftet med slutrapporten är att redovisa erfarenheter och resultat från NÄTAs arbete samt 

dokumentera och bevara de lärdomar som projektet gett inför framtida arbete för att förbättra 

situationen för barn och unga i Ale. I projektplanen formulerades följande mål som kommer att 

redovisas i denna rapport: 

• Målgruppen ska uppnå ökad skolnärvaro och därigenom få godkända betyg i fler 

ämnen 

• Målgruppen ska ges förbättrade möjligheter till en meningsfull fritid. 

• Målgruppen ska må bättre psykiskt/ känna sig tryggare/ få ökat självförtroende 

• Satsningen ska tillsammans med högstadieskolorna i kommunen utveckla metoder 

och rutiner för ett främjande och förebyggande arbete för att minska problematisk 

skolfrånvaro och främja skolnärvaro 

• Satsningen ska leda till minskade kommunala kostnader för denna målgrupp 

 

Utvecklingsprocesser under NÄTA tid som social investering 

• Från service till bistånd 

När NÄTA startade erbjöds det sociala stödet på servicenivå, det vill säga utan ett biståndsbeslut 

från socialtjänsten. Relativt snart upptäcktes ett antal problem med detta förfaringssätt, osäker 

rättssäkerhet då inget dokumenteras inom socialtjänsten, risk för dubbelarbete då socialtjänsten ej 

vet vilka som är aktuella inom NÄTA vid eventuella orosanmälningar. Utifrån dessa togs beslut om 

att NÄTAs sociala stöd ska ske som ett aktivt biståndsbeslut. Idag samverkar vi med en 

socialsekreterare som ansvarar för alla Gula villans elever och har upparbetat en rutin för uppstart 

och uppföljning av biståndsbeslut. 

 

• Från att ta över till att komplettera och samverka 

I början fick NÄTA ett par ärenden med långvarig 100 % frånvaro. Vi valde i dessa fall att i princip 

frikoppla skolans ansvar under tiden NÄTA arbetade med de sociala förmågorna för att stödja 

eleven att lämna hemmet. Efter kritik från skolinspektionen, i ett elevärende, tog vi till oss att 

skolan och rektor behöver vara aktivt delaktiga även i dessa ärenden. Det är tydligt att 

förutsättningarna för elevens återgång till skolan ökar när elev, skola och föräldrar alla är aktiva och 

samverkar. NÄTA har efter uppstarten arbetat aktivt med att utifrån kartläggningen gå in och 

komplettera och samverka med det befintliga nätverket med gott resultat genom att tillföra energi 

och kunskap. 
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• Från riktat stöd till främjande/förebyggande 

Uppdraget till NÄTA var att arbeta på alla nivåer i pyramiden, främjande, förebyggande och riktat. 

Antalet enskilda elever med frånvaroproblematik är dock stort och efterfrågan på behandling likaså. 

I kombination med att det främjande och förebyggande arbetet ställer högre krav på befintliga 

organisationers tid och engagemang leder det till att det riktade stödet har prioriterats.  

Ur ett organisatoriskt perspektiv har sektor utbildning prioriterat närvarofrågan vilket innebär att de 

kontinuerligt redovisar sin frånvaro samt åtgärder och behov för att främja närvaron och redovisar 

inför nämnden. Tillsammans med TSI, skola och socialtjänst är NÄTA delaktiga i arbetet med att 

utveckla SIP-möten och organisationens möteskompetens som i förlängningen ska leda till en bättre 

samverkan mellan skola, socialtjänst och föräldrar. 

NÄTA arbetar tillsammans med övriga Gula Villan för att hitta nya metoder för att stödja skola och 

socialtjänst i det förebyggande och främjande arbetet. 

 

• Från öppen till styrd antagning 

Vid uppstarten av NÄTA ansökte rektorerna om stöd från NÄTA direkt till NÄTAs projektledare 

som sedan gjorde en bedömning av behov och möjlighet att erbjuda stöd. Ansökningar och 

bedömningar skedde löpande efter att behov upptäcktes. Denna modell fungerade bra så länge som 

NÄTA kunde ta emot alla förfrågningar. När NÄTA fick fullt och elevers behov behövde 

prioriteras uppstod problematik. 

Lösningen blev att styra upp en antagningsprocess för NÄTA som idag innebär att vi hanterar 

ansökningar vid fyra tillfällen per år. Fördelarna med detta är att vi får en tydligare bild av behoven 

och därmed kan prioritera så att de med störst behov får stöd först. Vi har även skapat ett team som 

hanterar ansökningar bestående av representanter från Gula Villan, centrala elevhälsan, socialtjänst. 

Målet med detta team är att de elever som ej kan erbjudas stöd via NÄTA ska kunna erbjudas ett 

alternativt samordnat stöd från skola och socialtjänst. 

 

• Att verka i en pandemi 

Halvvägs in i den sociala investeringen slog pandemin till med medföljande restriktioner. Dessa har 

skapat både utmaningar och möjligheter för NÄTAs arbete. Utmaningarna består främst av 

svårigheter att genomföra fysiska möten, ökad arbetsbelastning på skola och socialtjänst, ökad 

sjukfrånvaro hos personal och familjer. För NÄTAs del innebär det bland annat att 

behandlingstiden har utökats då ett flertal möten ställs in på grund av sjukdom samt att det 

främjande/förebyggande arbetet försvårats. Vi har även behövt utveckla nya arbets- och 

mötesformer för att möta restriktioner. Ett flertal av våra elever och familjer har dock haft 

svårigheter att ställa om vilket innebär att vi har behövt fortsätta med en del fysiska möten. Ett par 

av de elever som innan pandemin och distansundervisningen var tillbaka eller var på god väg 

tillbaka backade i skolfunktion. 

Möjligheterna efter pandemin är att vi utvecklat vår digitala plattform och därmed utökat våra 

alternativa stödinsatser. Vi kan även se att flera av våra elever har ökat sin närvaro under 

distansundervisningen. 

På nationell nivå kommer signaler om ökad oro för fler hemmasittare som en konsekvens av den 

långvariga distansundervisningen. I vilken omfattning som detta kommer att påverka Ales elever är 

för tidigt att utvärdera. 
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• Alebanan 

Vid uppstarten av NÄTA skapade vi bilden ”Alebanan” för att försöka illustrera hur vi tänker kring 

ansvarsfördelningen runt en elev med problematisk skolfrånvaro. Liknelsen bygger på bilden av 

eleven som ett lok som ska dra 16 betygsvagnar genom grundskolan. Majoriteten av loken löser 

detta själv men vissa lok behöver extra draghjälp. Då kopplas ett extralok på i form av 

mentor/arbetslag som gör en första stödinsats. Räcker inte detta kopplas även loket från elevhälsan 

på och i nästa läge loket med stöd från aktörer utanför den enskilda skolan (exempelvis centrala 

elevhälsan, socialtjänsten, BUP). Det är viktigt att uppmärksamma att vi inte kopplar av det gamla 

loket när nya stödlok sätts in det vill säga elev, mentor, arbetslag är fortsatt mycket viktiga även när 

annat stöd sätts in.  

 

 
 

• Studieförmåga 

Relativt snabbt upptäckte vi att vi inte kunde använda betyg som mått på måluppfyllnad. Vi valde i 

stället att utveckla en egen modell för utvärdering av våra insatser, som vi kallar för 

”studieförmåga”. Modellen togs fram genom workshops med personalen på Gula Villan och 

kopplades sedan till en teoretisk referensram. Genom att prata om studieförmåga i stället för betyg 

går vi från ett kortsiktigt till ett långsiktigt perspektiv. I stället för att fokusera på kunskap här och 

nu fokuserar vi på att bygga grunden och förmågan att ta till sig kunskap för att vara självständig 

och självförsörjande vid 25 års ålder. 

Begreppet studieförmåga har vi delat upp i tre delar, basal, kognitiv och social förmåga. Till den 

basala förmågan hänför vi områden som rutiner, sömn, kost, hygien med mera som ligger under ett 

föräldraansvar. Den kognitiva förmågan består av olika former av inlärningsförmåga som skolan 

normalt ansvarar för. Den sociala förmågan som ligger med ett elevansvar innehåller bland annat 

empati, samarbete, konflikthantering och impulskontroll. För att koppla studieförmågan till 

närvaroarbetet har vi valt att använda oss av teorin ”Känsla av sammanhang” (KASAM) som i detta 

sammanhang innebär att eleven behöver uppleva en hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet 

för att komma till skolan.  
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Genom att använda begreppet studieförmåga kan vi mäta både små och stora framsteg och hjälpa 

skola, elev och föräldrar att förstå komplexiteten runt skolfrånvaro. 

Utveckling av problematisk skolfrånvaro i Ale kommun 

Ambitionen att följa närvaron under NÄTAs arbete har försvårats av att vi under våren 2020 gick in 

en pandemi med ändrade riktlinjer om sjukfrånvaro som följd. Vårterminen 2021 präglades även av 

omfattande distansundervisning för årskurs 7-9. Ett tjänsteutlåtande från sektor utbildning bifogas 

där en fördjupad analys är gjord. 

Att skapa och implementera en kommunövergripande närvarorutin 

Ur NÄTAs projektmål: 

Satsningen ska tillsammans med högstadieskolorna i kommunen utveckla metoder och rutiner för 

ett främjande och förebyggande arbete för att minska problematisk skolfrånvaro och främja 

skolnärvaro 

Detta projektmål var vid uppstarten inte förankrat i skolans organisation vilket innebar att andra 

utvecklingsområden redan var inplanerade. NÄTAs ledningsgrupp valde då att avvakta med detta 

målområde under en period medan skolans förankring och planering genomfördes.  

I samband med den första läsårsuppdateringen såg DaVinciskolan ett behov av att arbeta med sin 

närvarorutin och bad NÄTA om hjälp. Tillsammans med arbetslagsledare och elevhälsoteam på 

DaVinciskolan togs en rutin fram. Inspiration till rutinen hämtades från en tidigare kartläggning av 

fungerande närvaroarbete inom kommunens skolor samt en omvärldsbevakning. 

Under vårterminen -20 låg denna rutin som grund för skolnämndens beslut om en 

kommunövergripande närvarorutin. Skolsektorn har under läsåret 20–21 arbetat vidare med 

implementeringen av rutinen. Utifrån pandemins restriktioner har NÄTA ej kunnat vara behjälplig 

vid implementeringen. Planer finns för att fördjupa och utöka samarbetet mellan grundskolorna och 

NÄTA när pandemin klingar av. 

 

Effekter av NÄTA:s arbete 

Att utvärdera sitt eget arbete 

I projektplanen avsättes inga medel för en extern utvärdering av NÄTAs arbete utan fokus ligger på 

internutvärdering. Utmaningen med att utvärdera sin egen verksamhet är främst objektiviteten, då vi 

är delaktiga i både verksamhet och utvärdering kommer resultatet att bygga på våra egna 

erfarenheter och upplevelser av elevernas utveckling. Vi riskerar även att bli hemmablinda, det vill 

säga att vi missar vissa aspekter som kan vara lättare för en oberoende utvärderare att se.  

 

Individnivå 
Med utgångspunkt från vår studieförmågemodell har NÄTAs medarbetare graderat alla elever i ett 

före och efter värde på följande skalor (0–10): 

 Basal förmåga – Rutiner, hygien, kost med mera 

 Arbetsförmåga – studieteknik, inlärningsförmåga, koncentration med mera 

 Social förmåga –  

 Psykiskt mående –  

 Närvaro – Närvaro i skolan utifrån både anpassat schema och ordinarie schema 

 Föräldraförmåga – Föräldrarnas förmåga att erbjuda adekvat stöd till sitt barn 
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Utöver detta har även en föräldrastudie gjorts av en socionomstudent baserad på intervjuer med 

föräldrar till fem elever i NÄTA 

 

Under den sociala investeringen har NÄTA arbetat med totalt 33 elever varav 23 har avslutats och 

10 är pågående. Utöver detta har NÄTA även arbetat med två småsyskon med frånvaroproblematik, 

som vi gav bistånd utifrån att vi redan gav familjen ett socialt stöd. Behandlingstiden har varierat 

mellan 4 och 31 månader med medeltal på 13 månader.  

Nedanstående redovisning bygger på de 23 elever som har avslutat sin kontakt med NÄTA. 

 

Basal förmåga 

Medeltalet har stigit med 2,4 enheter från 3,9 till 6,3. 

Det första vi uppmärksammar är elevens basala förmågor med fokus på dygnsrytm, sömn, kost, 

hygien och motion. Detta för att den problematiska skolfrånvaron oftast ger negativa effekter här 

och att det är relativt lätt att arbeta med dessa frågor tillsammans med elev och föräldrar. Genom att 

fokusera på sömn, mat, hygien med mera skapar vi energi och förutsättningar hos eleven att börja 

närma sig skolan.  

Arbetsförmåga 

Medeltalet har stigit med 2,1 enheter från 2,6 till 4,7. 

Arbetet inom detta område tar ofta längre tid och kräver både träning hos eleven och anpassningar i 

skolmiljön. Exempel på områden som eleven tränar på är uthållighet, struktur och motivation. 

Social förmåga 

Medeltalet har stigit med 2,2 enheter från 3,8 till 6,0. 

Detta område är tillsammans med den psykiska ohälsan oftast den främsta orsaken till problematisk 

skolfrånvaro. Våra elever har ofta svårt att hantera det sociala samspelet med jämnåriga och hamnar 

därmed i situationer som de ej hanterar. De negativa sociala erfarenheterna samspelar med psykisk 

ohälsa som exempelvis social fobi och depression och skapar låsningar som gör det svårt att komma 

iväg och stanna i skolan. NÄTA arbetar främst med att identifiera problemområden och sedan träna 

dem i praktiken under trygga förutsättningar. 

Psykiskt mående 

Medeltalet har stigit med 2,8 enheter från 3,3 till 6,1. 

Den psykiska ohälsan bland eleverna som kommer till NÄTA är utbredd och nivån avgör till stor 

del hur lång insatsen från NÄTA blir. Depression och social fobi är vanligt förekommande 

diagnoser. Här arbetar NÄTA tillsammans med BUP för att skapa förutsättningar för elever att 

tillfriskna, vilket kan innebära att skolnärvaron minskar under en period för att skapa förutsättningar 

för att bygga en stabilare grund för framtida skolnärvo. Exempel på arbetsområden är 

ångesthantering för både elev och föräldrar och aktiveringsstöd för att bryta depression. 

Närvaro 

Medeltalet har stigit med 3,0 enheter från 2,0 till 5,0. 

Av de 23 elever som har avslutats har 14 elever avslutats med en klart förbättrad närvaro, 4 elever 

hann avsluta grundskolan innan full effekt uppnåddes och stödet slussades över till Ale gymnasium, 

3 elever har slussats in i Älvängenskolans särskilda undervisningsgrupp och 2 elever har avslutats 

utan uppnådda resultat och med föräldrar som tackat nej till fortsatt stöd. Ett par elever har fått ett 

fortsatt stöd från familje- och ungdomshus efter avslutad insats från NÄTA. 
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Familjenivå 

Föräldraförmåga 

Medeltalet har ökat 1,4 steg från 4,6 till 6,0 

Föräldrarna har en stor betydelse för elevernas möjligheter att gå till skolan. Det vi kan se är att 

flertalet av föräldrarna har en god föräldraförmåga men att den inte räcker till utifrån att deras barn 

har särskilda behov av olika slag. Många föräldrar har kunskap om vad som är bra för deras barn 

men saknar förmågan att omsätta den i praktiken. NÄTA arbetar tillsammans med föräldrarna för 

att skapa förutsättningar för föräldrarna att vara föräldrar. Det kan exempelvis vara att minska yttre 

stressorer på föräldrarna som konflikter med myndigheter, sociala påtryckningar, oro och ångest 

med mera. En viktig aspekt i arbetet med föräldrarna är att hjälpa dem att ”må bra” så att de i sin tur 

orkar vara ett stöd för sina barn. 

Föräldrastudie 

Under höstterminen 2019 hade NÄTA en socionomstudent, Josefin Johansson Palenzuela, som 

gjorde en intervjustudie med föräldrar till fem NÄTAelever. I intervjuerna framkom fyra teman 

som betydelsefulla för elevernas utveckling: 

• Systemisk samverkan – Föräldrar uppger att NÄTA fungerar som ett nav och stöd i 

samverkan mellan föräldrar, skola och andra berörda aktörer. 

• Kompetens – Föräldrar upplever att NÄTA har en bred kompetens inom området och ger 

det stöd som föräldrarna har behov av. 

• Psykisk hälsa – Föräldrarna uppger att deras barn mår psykiskt dåligt när NÄTA kommer in 

och att de upplever att en positiv utveckling av barnets mående tack vare NÄTAs stöd. 

• Barnet i centrum – Föräldrarna upplever att NÄTA arbetar med barnet i centrum och 

fokuserar på att göra barnets röst hörd, både i kartläggningen och det fortsatta 

behandlingsarbetet. 

Utöver effekterna för eleven av NÄTAs insatser identifierades även effekter på föräldrarnas egen 

hälsa. Genom stödet från NÄTA upplever föräldrarna att de mår bättre både psykiskt och fysiskt, de 

är inte lika oroliga längre och upplever att de orkar mer. Stödet från NÄTA hjälper till att gå från 

konflikt till samverkan, från uppgivenhet till handlingsförmåga och från ”agent” (ansvarig för att 

barnet bland annat får rätt och samordnat stöd) till att bara vara förälder. Ett par föräldrar har även 

kunnat minska ned eller avsluta egna sjukskrivningar. 

 

Organisationsnivå 
I ansökan sammanställdes nedanstående förväntade organisatoriska effekter: 

• Genom att bygga ett systematiskt arbetssätt och skapa en ny samlad organisation, 

kommer insatserna att samordnas och därmed bli mer effektiva. Målsättningen när 

satsningen är fullt implementerad, är att det är organisationen som samordnar 

insatserna och familjerna kan fokusera på sitt förändringsarbete. Det tydligaste 

målet för detta är att samtliga elever i satsningen ska möte en systematisk 

samordnad insats från både sektor ATO och UKF 

• Insatsen ska bidra till att utveckla ett systematiskt arbetssätt kring skolnärvaro samt 

hur kommunövergripande frånvarostatistik ska hanteras. 

Genom NÄTA som en del av Gula Villan har Ale kommun byggt upp en samlad organisation där 

elever i behov kan erbjudas systematiskt och samordnat stöd från både skola och socialtjänst med 

elevens behov i centrum. Till Gula Villan har även samordning av SIP och TSI kopplats som skapar 

förutsättningar att bygga en samlad stödorganisation. 
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En redovisning för NÄTAs arbete med att skapa en kommunövergripande närvarorutin finns ovan. 

Ekonomi 
I ansökan sammanställdes följande förväntade ekonomiska effekter av NÄTA: 

• På kortare sikt 

• Frigörande av resurser i form av tid för personal både inom ATO och UKF 

(numera sektor socialtjänst och sektor utbildning) 

• Färre antal barn som kommunen köper extern skolplacering för 

• På medellång sikt 

• Färre antal barn i behov av ett extra år i grundskolan 

• Färre antal barn som är i behov av IM-programmet 

• På längre sikt 

• Färre antal barn i framtida utanförskap 

Effekterna på kort sikt kan vi se att vi uppfyllt till stora delar. Vi har avlastat främst 

skolorganisationen i hanterandet av elever med komplicerade sammansatta behov bland annat 

genom att minska konfliktnivån och frustrationen mellan föräldrar och skola. Under NÄTAs tre år 

har Ale kommun inte köpt någon skolplacering utifrån NÄTAs målgrupp. 

Effekterna på medellång och längre sikt går ej att bedöma i nuläget. För att kunna minska antalet 

elever i behov av extra skolår eller IM behöver vi möta och hantera elevernas svårigheter i ett 

betydligt tidigare skede. De elever vi har mött hittills har haft för stora kunskapsluckor för att vi ska 

kunna undvika extraår. NÄTA samverkar med Ale gymnasium för att skapa möjligheter för fortsatt 

stöd och utveckling för elever som går ut grundskolan. Vår absoluta förhoppning är att vi genom 

NÄTAs insatser kan förebygga framtida utanförskap men för att kunna veta säkert skulle vi behöva 

göra en longitudinell uppföljning av eleverna fram till ca 25 års ålder. 

Kostnader 

Utifrån en budgetram på 3 000 000 kr per år för NÄTA:s verksamhet och medianvärde på 12 

samtidiga ärenden motsvarar det en årskostnad per elev på 250 000 kr. Kostnaden för att köpa in en 

likvärdig insats via Magelungen hemmasittarprogram (ledande privat aktör inom området 

problematisk skolfrånvaro) är 1 700 kr per dygn (7 dygn/vecka) vilket blir en årskostnad (365 dygn) 

på 620 500 kr. Magelungens hemmasittarprogram bygger på att eleven bor kvar hemma och går 

kvar på sin hemskola. Det innebär att för samma pengar som NÄTA kan stödja 12 elever kan vi 

köpa in stöd till fem elever externt. Till det kommer att vi genom NÄTA behåller och utvecklar 

kompetensen inom kommunen samtidigt som vi får mervärdeseffekter inom kommunens 

organisation. 

När NÄTA inte når fram 

• Elever utanför sektorernas ansvarsområden 

En exkluderingsfaktor när NÄTA startades beror på sektorernas målgrupper. Skolan ansvarar för 

elever som är inskrivna i den kommunala skolan och socialtjänsten ansvarar för elever som är 

skrivna i Ale kommun. I verkligheten stöter vi på elever från Ale som går i andra skolor och elever 

som bor i andra kommuner som inte har kunnat erbjudas stöd via NÄTA. Frågan har varit aktuell 

vid ett par tillfällen där elever är familjehemsplacerade i Ale kommun av annan kommun samt 

elever på friskolor med en problematisk skolfrånvaro. Frågan är dels ekonomisk, hur mycket kostar 

en plats på NÄTA, men också organisatoriskt då NÄTA är en del av ett större samarbets- och 

utvecklingsarbete som drivs gemensamt av skola och socialtjänst. Kan vi ställa samma krav på 

externa aktörer som vi gör på varandra?  
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• Normbrytande elever 

NÄTA har främst fokuserat på elever som inte tar sig till skolan men har också provat att nå elever 

som ofta kommer till skolan men inte går in på lektioner. Dessa elever har oftast även ett 

normbrytande beteende där faktorer som socialt utagerande, kriminalitet och droger kan 

förekomma. För att nå dessa elever har vi märkt att NÄTAs insats inte räcker till utifrån att 

problematiken är så pass komplex och behoven hos elev och föräldrar sträcker sig utanför 

skolområdet. Vi har i ett par ärenden slussat över eleven till ungdomshuset och Familjehuset för 

fortsatt stöd. Vid en uppföljning tillsammans med ungdomshus och familjehus ser vi att vi behöver 

skapa en gemensam stödinsats för att möta elevens komplexa problematik. 

 

• Slutna familjer 

Det finns en ojämlikhet mellan skola och socialtjänst utifrån att socialtjänsten till största delen 

arbetar utifrån frivillighet. Frivilligheten innebär att föräldrar och elev kan tacka nej till stöd från 

socialtjänsten medan skolan står kvar ensamma med en skyldighet att fortsätta arbeta för elevens 

utveckling. Denna problematik blir tydligast i de slutna familjerna som tackar nej till allt stöd och 

lägger allt ansvar för situationen på skolan. Relationen mellan skola och föräldrar riskerar då att bli 

konfliktfylld då skolan behöver fortsätta orosanmäla och/eller påtala för föräldrar ansvaret att ta 

eleven till skolan och föräldrar kan svara med en anmälan till skolinspektionen. Resultatet blir oftast 

att det är elevens behov som kommer i kläm till slut.  

Pågående och framtida utvecklingsområden 

• Metodutveckling 

NÄTA arbetar tillsammans med Gula Villan och övriga samverkanspartner kontinuerligt med att 

utveckla sin verksamhet för att kunna möta elevernas behov. I detta ingår även omvärldsbevakning, 

hur gör andra kommuner, samt att vara uppdaterad på nya forskningsresultat och evidens. 

 

• Utökad/utvecklad samverkan, Familjehus/ungdomshus, EHT, socialtjänst, BUP, 

fält/ungdomscoach, Ale gymnasium, inom Gula Villan 

En av NÄTAs framgångsfaktorer är vår samverkan och vi ser att vi behöver fortsätta att utveckla 

den utifrån ett flertal utmaningar. Exempel är samverkan med fält, ungdomshus och familjehus runt 

elever med problematisk skolfrånvaro i kombination med normbrytande beteende, fördjupad 

samverkan med BUP runt elever med psykisk ohälsa och fördjupad samverkan runt elever från 

slutna familjer som tackar nej till/ej tar emot stöd. 

Det har under NÄTAs arbete tydligt framkommit att Ale kommun behöver fortsätta att utveckla 

samverkan för att skapa förutsättningar för att alla elever ska utveckla sin studieförmåga och 

utvecklas till självständiga och självförsörjande vuxna och undvika framtida utanförskap. 

 

• Röd tråd i kommunens närvaroarbete 0 – 20 år 

I dagsläget har arbetet med problematisk skolfrånvaro börjat breddas genom att Fotosyntes 

(skolsocialt team för skolår F-6) möter fler elever med denna problematik i skolår F-6. Till hösten 

kommer Ale gymnasium påbörja ett strukturerat arbete mot målgruppen.  

Tillsammans behöver vi skapa en röd tråd för hur stödet kring problematisk skolfrånvaro ska se ut 

och då även lyfta in förskolan i detta arbete. 
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Slutkommentarer 

 

Forskningsreflektioner 
 

Jag har sedan några år tillbaka bedrivit metodhandledning i projektet NÄTA där vi utgått från 

relevant, såväl nationell som internationell, forskning om skolfrånvaro.  Gruppen har använt mig på 

ett effektivt sätt under handledningstiden. Under projektets gång har vi bland annat berört 

organisatoriska delar, exempelvis hur man skall organisera klientinströmning samt 

behandlingsflöde. Vad orsaken till skolfrånvaro beror på varierar, men oavsett så bidrar 

skolfrånvaro till mycket lidande för både eleven och övriga familjen. För att stärka nätverket runt 

eleven/ klienten och därmed öka stödet vid återgång till skolan arbetar NÄTA med både elev/ klient 

samt dennes föräldrar.   

Relationskompetens är ett vanligt förekommande begrepp inom rådande forskning och 

behandlingsarbete. Begreppet fokuserar på samspelet mellan behandlare och klient som är den 

viktigaste faktorn i att få tillbaka klienten till skolan. Relationskompetens kan enkelt förklaras med 

behandlarens förmåga att kunna förstå och bekräfta klienterna genom sitt sätt att kommunicera. Juul 

och Jensen (2003, s. 124) beskriver detta begrepp såsom behandlarens förmåga att se den enskilda 

klienten utifrån klientens egna premisser och förutsättningar, för att utifrån detta kunna anpassa sitt 

eget beteende utifrån klientens behov. I dessa situationer beskrivs det som viktigt att som 

behandlare vara lyhörd, men även välja rätt situationer till att främja relationsbyggandet (Druglie et. 

al. 2008; Aspelin & Persson, 2008; Frelin, 2012; Druglie 2014).  Min erfarenhet av mobila team 

som arbetar med skolfrånvarande barn och ungdomar är att de ofta kommer i kontakt med dessa 

ungdomar där andra aktörer redan försökt att få dem tillbaka till skolan. Istället för att lyckas har 

problematiken cementerats. Min bedömning och erfarenhet av projektet är att man har lyckats med 

uppdraget trots att det är ett mycket svårt arbete med att få tillbaka klienterna till skolan.  Jag 

nämner ofta detta projekt som en förebild för andra aktörer när jag är ute och föreläser runtom i 

Sverige vilket resulterat i att flera aktörer hört av sig till Sven Boge om projektet.  

Med vänliga hälsningar 

Hans Ek                                                                                                                                                                       

Fil.dr. Socionom. Leg psykoterapeut. Psykoterapeuthandledare 
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Projektledarens reflektioner 
 

Nedanstående skrift är mina reflektioner utifrån rollen som projektledare för NÄTA i tre år. Jag är 

både stolt och glad övar att ha fått verka i en kommun som vågar utveckla ett sektorsövergripande 

arbete för att sätta elevens behov i centrum. Ale kommun har arbetat med tidigt samordnade 

insatser under ett flertal år och jag märker i mitt arbete att det ger resultat i viljan och förmågan till 

samverkan över sektorsgränser. Det skapar förutsättningar för nytänkande, utveckling och 

kvalitetssäkring inom organisationerna. 

 

Genom NÄTA har jag fått följa många familjer i deras kamp för en fungerande vardag och skola för 

sina barn. De flesta barnen når inte fram till full gymnasiebehörighet men samtliga tar steg på 

vägen. Några lite färre medan andra har tagit många steg och vissa kommit hela vägen. 

Förändringen tar tid och för att orka måste vi dela upp den i många små trappsteg. Samtidigt som vi 

gläds över varje trappsteg barnet tar behöver vi skapa förutsättningar för nästa steg. 

 

En stor del av vårt arbete har varit att skapa förutsättningar för familj, skola, BUP med flera att 

fokusera på sina möjligheter att möta barnets behov. Att föräldrar berättar att de äntligen kan vara 

bara förälder i stället för barnets förkämpe eller som berättar att de har kunnat arbeta igen för att 

deras barn börjat må bättre, visar att vi är på rätt väg med vårt stöd.  

 

Jag skulle vilja slå ett slag för att skapa möjlighet till en långsiktig uppföljning av NÄTA:s elever. 

Hur kommer det att gå för dem i framtiden efter det att de lämnar NÄTA:s trygga famn? Kommer 

de att bli självförsörjande när de är 25 år? Dessa och ytterligare frågor skulle kunna få svar om vi 

skapar möjlighet för någon att följa våra elever framåt. Är det möjligt att skapa en samverkan med 

exempelvis Göteborgs universitet? Ett alternativ till att följa våra elevers framtid är att vända frågan 

och fråga de personer som idag får stöd från socialtjänsten via vuxenenheten, försörjningstöd och 

AME om hur deras skolgång fungerade. 

 

Den skolsociala utvecklingsresan i Ale har börjat och spännande framtid ligger framför oss om vi 

vågar fortsätta att utveckla vår samverkan. 

 

 

Sven Boge 

Projektledare NÄTA 
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Bilaga 1 

 

    Utbildningsnämnden 

Systematiskt kvalitetsarbete 2021 uppföljning av frånvaro i grundskolan jan-

mars 2021 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning  

I skollagen (2010:800) kap 4 regleras det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. I 3§ 

anges att varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Som en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet på huvudmannanivå ingår att följa upp skolornas frånvarostatistik fyra gånger per 

år. På enhetsnivå följs frånvarostatistiken upp kontinuerligt.  

Nya gemensamma rutiner för alla skolor som tydliggör ansvarsfördelningen vid skolfrånvaro har 

utarbetats och fastställts av sektorledningen. Rutinerna fastställdes våren 2020 och finns med i 

tidigare ärende 2020.04 utbildningsnämndens sammanträde 2020-04-29. 

Åsa Ericson    Marcus Einarsson  

Sektorchef    Verksamhetsutvecklare   

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2021-04-15  
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Ärendet  
I skollagen (2010:800) kap 4 regleras det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. I 3§ 

anges att varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Som en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet på huvudmannanivå ingår att följa upp skolornas frånvarostatistik fyra gånger per 

år. På enhetsnivå följs frånvarostatistiken upp kontinuerligt.    

Nya gemensamma rutiner för alla skolor som tydliggör ansvarsfördelningen vid skolfrånvaro har 

utarbetats och fastställts av sektorledningen. Rutinerna fastställdes våren 2020 och finns med i 

tidigare ärende 2020.04 utbildningsnämndens sammanträde 2020-04-29. 

Frånvaro vårterminen 2021 till och med mars  
Frånvarostatistiken som presenterades för utbildningsnämnden avseende vår- och höstterminen-20 

var inte jämförbara med motsvarande perioder tidigare år på grund av covid-19 pandemin. Det 

rådande tillståndet under perioden våren 21 är emellertid till vissa delar jämförbara med 

vårterminen 20. Vid en jämförelse med det första kvartalet förra året så har det skett en markant 

nedgång. Det finns alltid en variation mellan årskurserna gällande frånvaro men för detta kvartal är 

det särskilt tydligt att det är på högstadiet som den stora nedgången har skett.  

Diagrammet nedan visar andel elever som har 10 procent eller mer frånvaro första delen av 

vårterminen i jämförelse med samma period tidigare år. 

 
 

Som framgår av diagrammet nedan så är det tydligt att det är högstadiet som står för den ökade 

närvaron. Den främsta förklaringsfaktorn till diagrammet nedan kan tillskrivas den 

distansundervisning som bedrivs på högstadiet, där elevernas digitala närvaro registreras via en 

registrering vid lektions start. Till skillnad mot vad man skulle kunna anta, med tanke på Covid-

läget, så har frånvaron minskat vid en jämförelse med motsvarande perioder. På vilket vis den 

ökade digitala närvaron påverkar kunskapsresultaten kommer skolorna att analysera i det 

pedagogiska bokslutet. 
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Diagrammet nedan visar den aktuella frånvaron per årskurs, uppdelat på flickor och pojkar, i Ales 

grundskolor vårterminen 2021 för perioden jan-mars.  

 

  

 

 

 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 229 Dnr KS-SOU.2021.460

Slutrapportering social investering NÄTA

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Närvaroteam Ale (NÄTA) har varit en treårig social investering under perioden

augusti 2018 till juli 2021 med syftet att ta fram arbetsmetoder för att främja

närvaro, förebygga problematisk skolfrånvaro samt hjälpa elever med

problematisk skolfrånvaro tillbaka till skolan.

Den genomförda utvärderingen visar att majoriteten av elever som fått stöd av

NÄTA har förbättrat sin skolnärvaro och visat förbättring inom områden som

social förmåga, arbetsförmåga samt psykisk hälsa. Utvärderingen omfattar inte

samtliga delar som låg till grund för beslutet om sociala investeringar varför

framdrift i relation till dessa inte finns med i detta ärende. Effekthemtagning av

sociala investeringar är komplext och forskning och andra kommuner lyfter

bland annat fram svårigheten i att isolera orsak och verkan samt utmaning i att

se effekter inom ett relativt sett kort tidsspann.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-11

Slutrapport Närvaroteam Ale - NÄTA, 2021-09-16

Beslutet skickas till

För kännedom

Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Sektorchef sektor utbildning

Sektorchef sektor socialtjänst
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-SOU.2021.460
Datum: 2021-10-11
Utvecklingsledare Julia Widbom
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Kommunstyrelsen

Slutrapportering social investering NÄTA

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Närvaroteam Ale (NÄTA) har varit en treårig social investering under perioden augusti 2018
till juli 2021 med syftet att ta fram arbetsmetoder för att främja närvaro, förebygga
problematisk skolfrånvaro samt hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till
skolan. Den genomförda utvärderingen visar att majoriteten av elever som fått stöd av NÄTA
har förbättrat sin skolnärvaro och visat förbättring inom områden som social förmåga,
arbetsförmåga samt psykisk hälsa. Utvärderingen omfattar inte samtliga delar som låg till
grund för beslutet om sociala investeringar varför framdrift i relation till dessa inte finns med
i detta ärende. Effekthemtagning av sociala investeringar är komplext och forskning och
andra kommuner lyfter bland annat fram svårigheten i att isolera orsak och verkan samt
utmaning i att se effekter inom ett relativt sett kort tidsspann.

Daniela Ölmunger Julia Widbom

Avdelningschef Utvecklingsledare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-11

Slutrapport NÄTA 20210917

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:
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För kännedom:

Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Sektorchef sektor utbildning

Sektorchef sektor socialtjänst

Ärendet

Närvaroteam Ale (NÄTA) har varit en treårig social investering under perioden augusti 2018
till juli 2021 med syftet att ta fram arbetsmetoder för att främja närvaro, förebygga
problematisk skolfrånvaro samt hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till
skolan. Projektets övergripande mål har varit att bidra till att bryta det sociala utanförskap
som målgruppen riskerar att hamna i. Det handlar därför på lång sikt om att stoppa ökningen
och förekomsten av hemmasittare och elever med problematisk skolfrånvaro i Ale.

För att möta behovet utgick den sociala investeringen från ett tvärprofessionellt team.
Arbetsgruppen bestod av en specialpedagog och två behandlare (socionom/socialpedagog)
samt 50 % projektledare. Målgruppen för satsningen var elever med problematisk
skolfrånvaro, här definierat som över 20 % frånvaro, i årskurs 7-9 i Ales kommunala skolor.

Under NÄTA:s första tre år har totalt 33 elever haft kontakt med satsningen. Utöver det har
NÄTA även varit ett stöd för två yngre syskon med en skolsocial problematik. Av den totala
gruppen har 23 elever avslutats och av dessa har 14 elever avslutats med en klart förbättrad
närvaro; 4 elever hann avsluta grundskolan innan full effekt uppnåddes och stödet slussades
över till Ale gymnasium; 3 elever har slussats in i Älvängenskolans särskilda
undervisningsgrupp; och 2 elever har avslutats utan uppnådda resultat och föräldrar som
tackat nej till fortsatt stöd. 

Utöver ökad närvaro hos målgruppen framkommer också positiva resultat inom områden som
basal förmåga, arbetsförmåga, social förmåga, psykiskt mående samt föräldraförmåga.   

I NÄTAs ursprungliga ansökan till sociala investeringar i Ale angavs bland annat förväntade
långsiktiga effekter såsom ett minskat antal HVB-placeringar samt minskad andel elever till
individuellt gymnasieprogram. Som slutrapporten nämner finns det inga externa
skolplaceringar eller HVB-placeringar kopplade till NÄTA:s målgrupp vid projekttidens slut.
Två elever uppnådde gymnasiebehörighet efter insats, något som enligt en kvalitativ
bedömning inte varit möjligt utan projektet. I den sociala investeringens logikmodell är dessa
poster knutna till förväntade kostnadsbesparingar för verksamheterna. Den bifogade
slutrapporten tar dock inte upp alla aspekter av de förväntade ekonomiska effekter som
angavs i ansökan till sociala investeringsmedel. Detta för att flera av effekterna förväntas
uppnås på lång sikt och inte efter avslutad projekttid, samt att besparingen för uteblivna
placeringar blir mer en spekulativ analys än faktiskt effekthemtagning.



3(4)

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

Att i detalj räkna hem långsiktiga effekter på förebyggande sociala insatser är problematisk
och något som både forskning och andra kommuner uppmärksammar. I ESO-rapporten ”Med
framtiden för sig – En ESO rapport om sociala investeringar” har flera kommuners sociala
investeringar undersökts samt dess eventuella effekter. I rapporten lyfts svårigheten med att
uppskatta långsiktiga effekter efter bara två till fem år, samt komplexiteten i att kunna isolera
satsningen från andra påverkande faktorer i effekthemtagning.

Nedan kommer en kortfattad sammanställning av det NÄTA har utvecklat under projekttiden: 

 Samverkan: etablerat en samverkansform mellan skola, socialtjänst och familjer. 

 Arbetsmetod: utvecklat en arbetsmetod för att möta elever med problematisk
skolfrånvaro. 

 Ansökningsprocess: utvecklat en ansökningsprocess som ska säkerställa att elever får
stöd från rätt instans. 

 Alebanan: utvecklat en pedagogisk bild för att tydliggöra hur stödinsatser kan kopplas
på för elever med särskilda behov. 

 Närvarorutin: projektet har tillsammans med sektor utbildning tagit fram och
implementerat en ny rutin för uppföljning av närvaron i skolan. 

 Begreppet studieförmåga: utvecklat ett alternativ till betyg för att utvärdera elevernas
utveckling. 

 Ökad närvaro: 14 av 23 avslutade elever hade en godtagbar närvaro vid tiden för
avslutad insats. 

 Ökad föräldraförmåga/mående: föräldrar uppger i en intervjustudie att de fått stöd i
sitt föräldraskap och att deras egna mående har blivit bättre. 

 Minska sjukskrivning hos föräldrar: Ett par föräldrar har gått tillbaka till sitt arbete
efter att ha fått stöd från NÄTA. 

 Inga köpta skolplaceringar: Under projekttiden har kommunen inte köpt någon extern
skolplacering. 

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.
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Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

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

Förvaltningens bedömning

Tjänsteutlåtandet tillsammans med bilagan är en slutredovisning av uppdraget.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor utbildning
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Datum: 2021-10-22
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Utbildningsnämnden

Samverkansplan år 2022-2023 för SIMBAs politiska

samrådsgrupp

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta den reviderade versionen av SIMBAs samverkansplan
för hälsa och den nära vården 2022-2023. 

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Förslag har mottagits från SIMBAs politiska samrådsgrupp, som föreslår ingående nämnder
och styrelser att anta SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 2022-2023.
Samverkansplanen förnyas vartannat år och berörda nämnder i Ale kommun är
utbildningsnämnden och socialnämnden.

SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansstruktur för hälsa och
den nära vården i mellersta Bohuslän och Ale. I samverkansplanen definieras strukturerna för
samverkan på såväl politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Samverkansplanen berör
vidare fem fokusområden, av vilka främst två berör Utbildningsnämndens verksamhet:
Fokusområde 1: Strategi för hälsa – förebyggande och främjande aktiviteter och
Fokusområde 3: Barn och ungas psykiska hälsa

Det är förvaltningens bedömning att den samverkan som bedrivs på politisk-, förvaltnings-
och verksamhetsnivå inom SIMBA-området är till gagn för verksamheten och att det är
viktigt att den kan fortsätta även framåt.

Åsa Ericson Gustav Leandersson

Sektorchef Enhetschef Barn- och Elevhälsa

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-22
Förslag från SIMBAs politiska samrådsgrupp
SIMBASs samverkansplan för hälsa och den nära vården åren 2022-2023



2(3)

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:

Processledare för SIMBA

För kännedom:

Socialnämnden

Ärendet

Förslag har mottagits från SIMBAs politiska samrådsgrupp, som föreslår ingående nämnder
och styrelser att anta SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 2022-2023.
Samverkansplanen förnyas vartannat år och berörda sektorer i Ale kommun är sektor
utbildning och sektor socialtjänst. SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en
vårdsamverkansstruktur för hälsa och den nära vården i mellersta Bohuslän och Ale.

Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vård-,
stöd- och omsorgsinsatser från både kommun och region. Vården och insatserna ska av den
enskilde upplevas som sömlös, jämlik och ha sin utgångspunkt i den enskildes behov.
Förhållningsättet är personcentrerat för att skapa en helhet utifrån den enskildes perspektiv.

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa, reducera framtida
vård- och insatsbehov, effektivt nyttja de gemensamma resurserna samt främja en jämlik vård.

I samverkansplanen definieras strukturerna för samverkan på såväl politisk-, förvaltnings- och
verksamhetsnivå. Samverkansplanen berör vidare fem fokusområden, av vilka främst två
berör sektor utbildnings verksamhet:

·Fokusområde 1: Strategi för hälsa – förebyggande och främjande aktiviteter

·Fokusområde 3: Barn och ungas psykiska hälsa

Fokusområde 1 innefattar flera av de områden där TSI (Tidigt Samordnade Insatser) har en
aktiv roll, såsom arbetet kring föräldrastöd, arbetet för att motverka våld i nära relationer samt
det suicidpreventiva arbetet.

Fokusområde 3 berör arbetet med lokala samverkansteam kring ungdomar med psykisk
ohälsa, det drogförebyggande arbetet, samt arbetet med att stärka kommunens arbete med
samordnande individuella planer (SIP)

Som framgår ovan bedrivs redan idag en omfattande och viktig samverkan mellan Sektor
utbildning och övriga parter på såväl verksamhetsnivå som förvaltningsnivå.

Ekonomisk bedömning

Aktuell samverkan ryms inom ramen för redan tilldelade medel.

Invånarperspektiv

Samverkan mellan flera aktörer på främjande och riktad nivå syftar till att skapa insatser som
av den enskilde upplevs som sömlösa, jämlika och har sin utgångspunkt i de aktuella
behoven.
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Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

I lagstiftning såväl som styrdokument lyfts skyldigheten för de kommunala verksamheterna
att samverka med varandra och med externa aktörer. Inom exempelvis "Vägledning för
elevhälsa" (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016), lyfts vikten av styrning, struktur och samsyn
för en väl fungerande samverkan. Planer som den föreliggande är ett viktigt steg på vägen för
att uppnå en god samverkan utifrån samtliga dessa aspekter.

På den övergripande regionala nivån i Västra Götalandsregionen är samverkan mellan
kommuner och region sedan 2021-01-01 formaliserad inom ramen för överenskommelsen
"Samverkan för barns och ungas hälsa".

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Beslutets genomförande

Infogas i utbildningsnämndens ordinarie verksamhet.

Förvaltningens bedömning

En välfungerande delregional samverkan är nödvändig för att främja barns och elevers
lärande, hälsa och utveckling. Detta gäller inte minst för de barn och elever som har stora
stöd- och vårdbehov. Det är förvaltningens bedömning att den samverkan som bedrivs på
politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå inom SIMBA-området är till gagn för
verksamheten och invånarna och att det är viktigt att den kan fortsätta även framåt.

Fungerande samverkansformer är inte minst viktigt för att det ska vara tydligt för medarbetare
och enhetschefer hur de går till väga när det finns samverkansbehov kring barn och elever,
och att det finns stöttande strukturer både för att samverkan ska komma till stånd och att
kvaliteten blir hög.

Planen bedöms, genom fokus på centrala områden, bidra till ökad styrning, struktur och
samsyn inom samverkan. Utbildningsnämnden föreslås därför att anta den enligt förslaget
från SIMBAs politiska samrådsgrupp.
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SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 2022-2023 
 
 
Ärende 
SIMBAs politiska samrådsgrupp tog ut inriktningen för samverkan och samarbetet för åren 
2020-2021, under en gemensam introduktionsdag i februari 2019. Den 6 september 2021 
samlades samrådsgruppen för att revidera samverkansplanen inför kommande år. Med en 
förstärkt koppling av samverkansplanen till de nationella uppdragen som berör samverkan 
samt det regionala samverkansarbetet, var samrådsgruppen noga med att hålla kvar vid den 
inriktning som togs för två är sedan. Den reviderade samverkansplan för hälsa och den nära 
vården föreslås sträcka sig till och med den 31 december 2023. 
 
Föreliggande samverkansplan antogs av SIMBAs politiska samrådsgrupp den 6 september 
2021 och översänds nu till berörda nämnder och styrelser i kommunerna och regionen för 
antagande. 
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Beslutsunderlag 
SIMBAS samverkansplan, antagen 2021-09-06 (bilaga1). 
 

 

Förslag till beslut 
SIMBAs politiska samrådsgrupp föreslår SIMBAs ingående nämnder och styrelser att anta 
SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården.  
 

 
Bakgrund 
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansstruktur för hälsa och den 
nära vården i mellersta Bohuslän och Ale.  
Närvårdssamverkan i SIMBA omfattas av: 

• Regionens öppna hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcentraler, Vårdval rehab, 
Regionhälsan, Habilitering och hälsa, Tandvården  

• Sjukhusen i Väster 

• Kommunal hälso- och sjukvård, vård och omsorg, socialtjänst samt elevhälsa i Ales-, 
Kungälvs- Stenungsunds- och Tjörns kommun. 

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 

Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vård-, 

stöd- och omsorgsinsatser från både kommun och region.  Vården och insatserna ska av den 

enskilde upplevas som sömlös, jämlik och ha sin utgångspunkt i den enskildes behov. 

Förhållningsättet är personcentrerat för att skapa en helhet utifrån den enskildes perspektiv. 

 

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett 

hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa, reducera framtida 

vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. 

Närvårdssamverkan ska också främja en jämlik vård. 

 

 
 
Gun Alexandersson-Malm   Anna-Lena Holberg 
Ordförande    Vice 0rdförande 
Politisk samrådsgrupp   Politisk samrådsgrupp 
 
 

Beslut skickas till: 
SIMBAs processledare Carina Westerelve 
carina.vesterelve@vgregion.se 
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 BAKGRUND OCH BEGREPP

SIMBA 
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en 
samverkansorganisering för hälsa och den nära 
vården i mellersta Bohuslän och Ale.  

Närvårdssamverkan är till för invånare, som har 
behov av samordnade och samtidiga vård-, 
stöd- och omsorgsinsatser från både kommun 
och region.   

Vården och insatserna ska av den enskilde 
upplevas som sömlös, jämlik och ha sin 
utgångspunkt i den enskildes behov. Förhåll-
ningssättet är personcentrerat för att skapa en 
helhet utifrån den enskildes perspektiv. 

Grupper som särskilt ska uppmärksammas: 

• Barn och unga vuxna i utsatt situation 

• Äldre multisjuka och multisviktande 

• Personer med psykisk ohälsa 

• Personer med funktionsnedsättning 

• Personer med behov av vård i livets 
slutskede 

Arbetssättet i SIMBA utgår från huvudmännens 
samlade insatser genom gemensamt lärande. 

Det gemensamma lärandet har hämtat sitt 
synsätt från systemteoretisk grund och handlar 
om hur man i en pågående process skapar en 
lärande organisation. Avgörande för det 
systemiska lärandet är systemiskt ledarskap. 

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhets-
syn, kontinuitet, samverkan och ett hälso-
främjande förhållningssätt som syftar till att 
stärka individens hälsa, reducera framtida 
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de 
gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan 
ska också främja en jämlik vård. 

I Västra Götalandsregionen används begreppet 
närsjukvård som ett samlat begrepp för den 
vård, oavsett driftsform, som ges för att 
tillgodose hälso- och sjukvårdsbehov som är: 

• vanligt förekommande i befolkningen 

• ofta återkommande för individen 

• samhällsekonomiskt och medicinskt 
rimligt att tillgodose lokalt 

Basen för närsjukvården utgörs av  
primärvården. 

Närvårdssamverkan 
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk-, 
förvaltnings- och verksamhetsnivå. Samverkan 
på politisk- och ledningsnivå skapar legitimitet 
och struktur. 

Närområdesgrupper (NO-grupper) 

Närområdesgrupperna utgör basen för det 
medborgar- och individinriktade samverkans-
arbetet.   

I varje kommun finns en närområdesgrupp som 
har övergripande lednings- och samordnings-
ansvar för närvårdssamverkan i området. 

Samordningsgrupp 

Samordningsgruppen ansvarar för över-
gripande strategiska samverkansfrågor över 
huvudmannagränserna. Samordningsgruppen 
har ansvaret att koordinera, följa upp, utveckla 

Närvårdssamverkan i SIMBA omfattas av: 

• Regionens öppna hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcentraler, Vårdval rehab, Regiongemensam 
hälso- och sjukvård, Habilitering och hälsa, Tandvården 

• Kungälvs sjukhus 

• Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund  
och Tjörn  

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 



 

 

 4 

och fatta inriktningsbeslut i frågor som är 
gemensamma. 

Samordningsgruppen består av förvaltnings-
chefer eller personer med motsvarande 
beslutsmandat från ingående kommuner och 
region samt representanter för privata vård-
givare inom vårdvalssystem som regleras av 
Lagen om valfrihet (LOV).  

Politiska samrådsgruppen  

Politiska samrådsgruppen har till uppgift att 
med ett utförar- och beställarperspektiv föra 
en regelbunden politisk dialog kring gemen-
samma närvårdsfrågor men även att skapa 
förutsättningar för politiskt samförstånd för att 
tillgodose medborgarnas behov av en väl 
fungerande närvårdsamverkan.  

Därutöver har den politiska samrådsgruppen 
till uppgift att följa upp resultaten av närvårds-
samverkan utifrån fastställda målområden. 

SIMBA:s politiska samrådsgrupp är samman-
satt av ordförande samt en eller två valda 
representanter från Västra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden, Styrelsen för Närhälsan, 
Styrelsen för regiongemensam hälso- och 
sjukvård, Styrelsen för habilitering och hälsa, 
Tandvårdsstyrelsen, Styrelsen för sjukhusen i 
Väster, Arbetsmarknads- och omsorgsnämn-
den samt Utbildningsnämnden Ale kommun, 
Utskottet för trygghet och stöd samt Utskottet 
för bildning och lärande Kungälvs kommun, 
Välfärdsutskottet Stenungsunds kommun, 
Socialnämnden samt Barn- och utbildnings-
nämnden Tjörns kommun 

Utgångspunkter vid samverkan 
• Vad är bäst för den enskilde. 

• Var och en på alla nivåer har ett 
egenansvar för helheten.  

• När de egna insatserna inte räcker till 
har alla ansvar att samarbeta för att 
tillgodose den enskildes hela behov.   

• Vi gör det tillsammans. 

Om samverkansplanen 
Föreliggande samverkansplan är politiskt 
beslutad i SIMBA:s politiska samrådsgrupp.  
Planen är bearbetad i samordningsgruppen och 
politiskt förankrad i ingående vårdgivares 
respektive nämnder och styrelser.  

Samverkansplanen har sin utgångspunkt i de 
nationella uppdragen Strategi för hälsa, Nära 
vård och Kraftsamling för psykisk hälsa.  
Uppdragen har tydliga inriktningar som skiljer 
sig åt men det finns ett gemensamt fokus som 
utgår från: 

• Att skapa förutsättningar för ett mer 
hälsofrämjande samhälle 

• Att alla individer ges förutsättningar att 
uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade 
att nå sin fulla potential 

• Välfungerande och behovsanpassade 
välfärdstjänster 

Utifrån det regionala perspektivet har sam-
verkansplanen sin utgångspunkt i Västra Göta-
landsregionens Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård.  

En omställning till god och nära vård innebär 
ett förändrat förhållningssätt, där det sker en 
förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet 
att arbeta. 

Genomförandet bör ske i linjeorganisationen 
där närområdesgrupperna utgör basen för den 
lokala samverkan och gemensamma arbetet 
för att nå målen. 

Samverkansplanen revideras våren 2023 inför 
2024–2025. 
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 Organisering och samverkansstruktur 
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FOKUSOMRÅDEN 

 Fokusområde 1: Strategi för hälsa  
 – förebyggande och främjande aktiviteter 
Det folkhälsopolitiska övergripande målet är 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. 

Befolkningens hälsa under hela livet både 
påverkas av och påverkar välfärdens verksam-
heter, det vill säga att förbättra hälsan hos alla 
är av avgörande betydelse för att klara verk-
samheterna in i framtiden. 

Strategi för hälsa innebär att kraftsamla för att 
alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt 
liv. För detta krävs att tillsammans bli ännu 
bättre på att främja hälsa och förebygga 
ohälsa.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfter 
fram att strategi för hälsa bidrar till att utveckla 
samverkansformer kopplat till redan befintliga 
samverkansstrukturer. Fokus ligger på förebyg-
gande och hälsofrämjande insatser där viktiga 
delar är att utveckla arbetsmetoder, sätta 
konkreta mål samt mäta och följa upp resul-
taten.  

Genom att ha hälsa som strategi klarar vi 
välfärdsuppdraget och den omställning som nu 
sker utifrån nära vården. Västra Götalands-
regionens Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård sätter fokus på att öka 
hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Mål för fokusområde 1  

1.1 Fysisk aktivitet för hälsa och 
välbefinnande 
Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv 
riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. 
Fysisk aktivitet enskilt eller i kombination med 
hälsosamma matvanor, kan förebygga ohälsa 
som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-
diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa 
cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa. 

Fysisk aktivitet är en effektiv och dessutom 
billig medicin mot både psykisk ohälsa och ut-
mattningssyndrom.  

Det finns stora olikheter vad gäller utbildning 
och samordningsinsatser kring fysisk aktivitet i 
Västra Götalandsregionen. I Göteborg finns en 
utbildnings- och samordningsfunktion: 
Centrum för fysisk aktivitet Göteborg (CFFA). 
Målsättningen är att invånarna i SIMBA:s 
kommuner ska erbjudas samma stöd och utbud 
som invånarna i Göteborg får via CFFA. 

1:2 Riskförebyggande åtgärder som 
bygger på ett proaktivt arbetssätt  

Tidig upptäckt av riskpatienter kan skjuta upp 
tidpunkten för att hamna i målgruppen ”mest 
sjuka äldre”.  

Äldres fallolyckor är ett folkhälsoproblem som 
medför mänskligt lidande och får betydande 
samhällsekonomiska konsekvenser. Alla 
berörda bör intensifiera förebyggande insatser. 
Påverkbara faktorer är bland annat läke-
medelskonsumtion, livsstilsfrågor och faktorer 
i den fysiska miljön. 

Fysisk aktivitet främjar hälsan och ett gott 
åldrande samt har god effekt på det psykiska 
välbefinnandet. Genom att främja goda mat-
vanor samt god tandhälsa genom en syste-
matiserad process för att säkra regelbunden 
tandvårdskontakt minskar risken för sjukdoms-
relaterad undernäring bland äldre. 

1:3 Nollvision om suicid  

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom 
förlust av människoliv leder till omfattande 
psykiskt lidande och försämrad hälsa hos 
anhöriga och andra berörda. Varje liv som kan 
räddas är en framgång, därför är det viktigt att 
förebygga suicid till skydd för livet.  

Man bör arbeta förebyggande genom sam-
verkan över verksamhetsgränser. Kunskapen 
kring preventivt arbete behöver öka genom att 
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utbilda medarbetare, som möter barn och 
unga, i att identifiera individer med suicidrisk 
och erbjuda rätt hjälp.  

Vi vet att många äldre personer utvecklar 
psykisk ohälsa i takt med stigande ålder. 
Depression finns hos mellan 11–15 procent av 
personer som är över 65 år. Av personer över 
95 år har 17 procent en depression. Kunskapen 
kring preventivt arbete behöver öka genom att 
utbilda medarbetare, som möter äldre, i att 
identifiera individer med suicidrisk och erbjuda 
rätt hjälp.  

Arbetet med suicidprevention ska utgå från 

Handlingsplan suicidprevention 2020 – 2025 

Västra Götalandsregionen.  

1:4 Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer är en kränkning av 
mänskliga rättigheter. Samverkan är en förut-
sättning för ett effektivt, strukturellt och 
förebyggande arbete mot våld. Arbetet mot 
våld i nära relationer ska präglas av god kvalitet 
och samsyn. Målet är att berörda av våld i nära 
relationer ska få ökad trygghet, frihet och 
hälsa. Alla aktörers insatser ska tillsammans 
utgöra en helhet så att personer drabbade av 
våld i nära relationer kan få bästa möjliga stöd 
och hjälp. Begreppet våld i nära relationer 
innefattar alla former av våld.  

Förebyggande arbete riktar sig till alla 
människor i samhället.  Barn och unga är 
särskilt viktiga målgrupper i det förebyggande 
arbetet och därför behövs tidiga insatser där 
barn och ungdomar befinner sig, till exempel 
på förskolor och skolor. 

 Fokusområde 2:  
 Trygg och säker vårdövergång 
Inom ramen för den nära vården finns ett 
systematiskt och utvecklande samarbete 
mellan olika vårdgivare. Syftet är att genom 
sammanhållna och samordnade processer ge 
god och säker vård oavsett vårdgivare. God 
tillgänglighet ska säkerställas och den enskilde 
ska ha en upplevelse av trygghet.  

När begränsade resurser skall fördelas till 
ständigt förändrade behov är det viktigt att 
använda tillgängliga resurser på bästa sätt. 

Det förändrade vårdbehovet ställer krav på 
tillgänglighet, rätt bedömning och behandling 
inom all hälso- och sjukvård. För att tillgodose 
detta krävs att resurser utnyttjas optimalt och 
att behandling ges på rätt vårdnivå. 

Vårdgivarna har ett gemensamt ansvar för att 
patienter och brukare får sina behov av 
åtgärder och insatser tillgodosedda och att 
övergången från en vårdform till en annan sker 
på ett smidigt sätt och upplevs sömlös av den 
enskilde. 

Den regionala Överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen om samverkan vid in- och utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård säkerställer 
följsamheten till ”Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” och 
styr samverkansarbetet. 

Mål för fokusområde 2 

2:1 Trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård genom 
samverkan 

Hälso- och sjukvård, omsorg och stöd ska finnas 
i sådan omfattning i öppna former, inom 
regionen och i kommunen, så att ingen blir kvar 
inom slutenvården längre än nödvändigt.  

Syftet är att skapa kontinuitet och långsiktighet 
i primärvårdens insatser, minska riskerna för 
brister i informationsöverföringen mellan olika 
vårdgivare samt tydliggöra ansvarsfördel-
ningen när flera vårdgivare är involverade.  Att 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan den 
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kommunala hälso- och sjukvården, vård-
centralerna och specialistvården är viktigt ur 
ett patientsäkerhetsperspektiv. 

2:2 Personer med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 

En samordnad individuell plan, SIP, ska 
upprättas då den enskilde har behov av 
samordnade insatser från kommun och region 
och samtycker till detta. I samband med 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska 
den enskilde erbjudas en SIP. Hen kan då få en 
helhetsbild över sin situation. 

2:3 Effektiv avvikelsehantering 

Personer i behov av hälso- och sjukvård 
förväntar sig att få en god vård av hög 
medicinsk kvalitet. Den enskilde förväntar sig 
också att vården skall vara säker. När det trots 
allt uppstår fel och brister i de samordnade 
vårdåtgärderna och insatserna är det av central 

betydelse att saken utreds, ansvarsförhållan-
dena klarläggs och att åtgärder vidtas för att 
undvika att samma fel och brister uppstår igen.  

Ett effektivt system för att rapportera, analy-
sera och dra lärdom av avvikande händelser är 
en nyckelfaktor för patientsäkerhetsarbete och 
följsamheten till ingångna avtal och överens-
kommelser. Effektiv avvikelsehantering medför 
också att gemensamma områden i behov av 
utveckling kan identifieras.  

Det är viktigt att all berörd personal aktivt 
arbetar med avvikelsehantering och rekom-
mendationerna är starka att den gemensamma 
IT-tjänsten MedControlPro används vid 
hantering av avvikelser i samverkan. Samtliga 
medarbetare har ett ansvar att identifiera och 
rapportera negativa händelser samt ge förslag 
till förbättringar. 

 

 Fokusområde 3:  
 Barn och ungas psykiska hälsa 
Det finns stora vinster, både mänskligt och 
ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt 
identifiera och med effektiva metoder 
behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Att i unga år drabbas av psykisk ohälsa kan 
medföra allvarliga konsekvenser senare i livet, 
inte enbart vad gäller hälsa och dödlighet, utan 
även avseende möjligheterna att tillgodogöra 
sig studier och etablera sig på arbetsmark-
naden. Man bör beakta de faktorer som kan 
samverka till denna ohälsa. 

Utifrån den nära vården har utredningen Börja 
med barnen (SOU 2021:34) tagits fram. 
Utredningen lämnar olika förslag som ska 
minska fragmentiseringen och glappen i hälso- 
och sjukvården och bryta trenden med ökad 
psykisk ohälsa hos barn och unga. Utred-
ningens olika förslag har tydligt fokus på före-
byggande och hälsofrämjande insatser för barn 
och unga samt att främja sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga med bland 
annat psykisk ohälsa. 

För att på bästa sätt ge barn, unga och deras 
familjer fullgott stöd, behövs god samverkan 
och ett aktivt arbete mellan berörda huvud-
män. Detta medför att gemensamma resurser 
nyttjas effektivt, samtidigt som barnen och 
ungdomarnas förutsättningar till en god 
uppväxt ökar. 

Fokusområdet har sin utgångspunkt i Det goda 
livet i Västra Götaland: Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018–2022 samt Samverkan för 
barns och ungas hälsa – överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen.  

Mål för fokusområde 3 

3.1 Stärka första linjen i att möta psykisk 
ohälsa genom att vidareutveckla arbetet 
samverkansteam för barn och unga med 
psykisk ohälsa  

Barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk 
ohälsa faller ofta mellan stolarna om det 
saknas etablerade strukturer för att erbjuda 
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stöd och vård. Tidiga insatser för barn och 
ungas psykiska hälsa med särskilt fokus på 
synkronisering av insatser från skolan, social-
tjänst och hälso- och sjukvård samt en utveck-
ling av en bred och lättillgänglig första linje är 
av avgörande betydelse för barn och ungas 
fortsatta utveckling.  

Detta medför att gemensamma resurser kan 
nyttjas effektivt, samtidigt som barnens och 
ungdomarnas förutsättningar till fullföljda 
studier och en god uppväxt ökar. 

3.2 Uppmärksamma bruk av tobak, 
alkohol och narkotika bland unga 

Bruk och missbruk av tobak, alkohol och 
narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att skapa goda förut-
sättningar för vuxenlivet behöver missbruk 
tidigt uppmärksammas. Missbruk hos unga 
samspelar ofta med psykiska och sociala 
faktorer som påverkar missbruket och sam-
sjukligheten är ofta hög. Socialtjänst och hälso- 
och sjukvård behöver utveckla integrerade 

samverkansformer för att tidigt identifiera 
dessa ungdomar. 

3.3 Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska erbjudas en 
 SIP 

Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänst-
lagen lyfter fram att en individuell plan ska 
upprättas när den enskilde har behov av sam-
ordnade insatser från socialtjänsten och från 
hälso- och sjukvården för att få sina behov 
tillgodosedda.  

Den enskildes delaktighet och inflytande är 
centralt i allt arbete med SIP. Det är den unges 
behov och önskemål som utgör utgångspunkt 
för planeringen. För minderåriga krävs sam-
tycke av vårdnadshavare. 

 

 

 

 

 

 Fokusområde 4:  
 Vuxnas psykiska hälsa 
Nedsatt psykiskt välbefinnande är i dag ett 
omfattande folkhälsoproblem som påverkas av 
en rad olika faktorer.   

För att bryta utvecklingskurvan är gemensamt 
ansvarstagande från kommun och region av 
största vikt. Målsättningen är att befolkningen 
ska erbjudas behovsanpassade, effektiva 
åtgärder och insatser av god kvalitet, såväl 
förebyggande som främjande, men även 
medicinsk behandling och sociala insatser. 

SKR har initierat Kraftsamling för psykisk hälsa, 
som fungerar som en samlande arena för ett 
långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklings-
arbete för en bättre psykisk hälsa. Kraftsamling 
för psykisk hälsa arbetar inom tre områden: 

• Ett mer hälsofrämjande samhälle och 
levnadsätt 

• Individer rustade för att nå sin fulla 
potential och välmående 

• Hållbara stöd till dem som behöver 

Fokusområdet har sin utgångspunkt i Det goda 
livet i Västra Götaland Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018–2022 samt Överens-
kommelse kring personer med psykisk funk-
tionsnedsättning och personer med missbruk 
av alkohol, droger och spel om pengar. 

Mål för fokusområde 4 

4:1 Personer med missbruk, nedsatt 
psykisk hälsa och/eller komplex 
problematik ska erbjudas integrerade 
insatser  

Många personer med missbruk och beroende 
behöver vård, stöd och behandling från både 
kommun och region samtidigt. 

Till personer med missbruk eller beroende och 
samtidig svår psykisk sjukdom (samsjuklighet) 
rekommenderar Socialstyrelsen bland annat 
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att hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
erbjuder integrerad behandlingsmetod.  

På sikt innebär integrerade insatser sänkta 
kostnader, tack vare färre antal återfall och 
färre eller lindrigare komplikationer. Integre-
rade insatser kommer sannolikt också innebära 
att kostnader för olika fysiska, psykiska och 
sociala konsekvenser av missbruk och 
beroende minskar även inom andra delar av 
samhället.  

4:2 Personer med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 

En samordnad individuell plan, SIP, görs då den 
enskilde har behov av samordnade insatser 
från kommun och region. Den enskilde deltar 
och får en helhetsbild av sin situation. 

Genom samordning av olika insatser kan 
psykiska, fysiska och sociala konsekvenser 
minskas hos personer som lider av psykisk 
sjukdom och därigenom säkerställa en bättre 
kvalitet inom alla livsområden.  

 

 Fokusområde 5:  
 Vård och omsorg om äldre över 75 år  
Den enskilde ska uppleva trygghet, säkerhet, 
kontinuitet, samordning, värdighet och väl-
befinnande oavsett var i vårdprocessen veder-
börande befinner sig. Vården och omsorgen 
ska vara samordnad och sammanhållen. 
Regional och kommunal hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst, äldreomsorg och 
specialiserad öppenvård ska samverka runt de 
sjuka äldre.  

Huvudmännen behöver ta ett gemensamt 
ansvar för den hälso- och sjukvård som i allt 
större utsträckning behöver ske gränsöver-
skridande och primärvården ska vara navet i 
hälso- och sjukvården. 

Fokusområdet har sin utgångspunkt i det 
nationella uppdraget för omställningen till en 
nära vård och i Västra Götalandsregionens 
Färdplan – länsgemensam strategi för god och 
nära vård. 

Mål för fokusområde 5  

5:1 God läkemedelsbehandling för äldre 

Läkemedel är en vanlig behandlingsform för 
äldre. I den åldrande kroppen sker förändringar 
som kan öka känsligheten för läkemedel.  
Många äldre har flera sjukdomar och använder 
olika läkemedel samtidigt. Detta ökar risken för 
biverkningar och läkemedelsproblem. Äldres 
läkemedelsgenomgång ska samordnat ses  
över i syfte att minska läkemedelsrelaterade 

problem.  Vidare ska läkemedelshanteringen 
vid läkemedelsövertag hanteras patientsäkert. 

5:2 Äldre med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 

De mest sjuka äldre har behov av en individ-
anpassad, samordnad vård och omsorg.  

Samordnad Individuell Plan (SIP) gör det tydligt 
för personen själv, för närstående och för 
personalen vem som ansvarar för vad.  Den 
fasta läkarkontakten ska i förekommande fall 
samordna undersöknings- och behandlings-
åtgärder. 

SIP ger också möjlighet för personen att bli mer 
aktiv i vården av den egna hälsan och att 
medverka i planeringsarbetet. 

5:3 Förstärka primärvården och utveckla 
den mobila närvården 

Mobil närvård, som består av kommunal hem-
sjukvård, mobila hemsjukvårdsläkarteam samt 
närsjukvårdsteam och mobilt palliativt team på 
Kungälvs sjukhus, ges i hemmet och utgår alltid 
från individens behov.  

Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet 
och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemen-
samma resurser och att minska undvikbar 
slutenvård. Modellen förutsätter ett väl 
fungerande samarbete och gemensam ledning 
mellan kommun, primärvård och sjukhus.  
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5:4 God vård i livets slutskede 

God kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i 
livet och ett värdigt slut är en viktig del av 
sjukvården och utgör ett av de nationella 
målen för äldreomsorgen.   

Kommun och region ska bereda möjlighet för 
kroniskt svårt sjuka och patienter med behov 
av palliativ vård att vårdas i hemmet. God 
samverkan mellan primärvården, kommu-
nernas verksamheter och Kungälvs sjukhus 
ökar möjligheterna till detta. 
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Lokalförsörjningsplan  

Ale kommuns lokalförsörjningsplan 2021-2030 (LFP) redogör för kommunens lokalbehov och 

anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen visar invånare, 

förtroendevalda, kommunala verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka behov som ingår i 

den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse 

behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för 

outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver lokalbehov, 

även strategiska behov, funktioner som måste finnas för en hållbar planering och hållbara lokaler.  

 

Tillväxten i Ale kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart utveckla 

kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med särskild service, förskolor, skolor, 

kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera 

lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och 

till rätt kostnad.  

 

Samtliga lokalbehov för sektor arbete, trygghet och omsorg, internservice, kommunstyrelsen, kultur 

och fritid, samhällsbyggnad samt utbildning redovisas i lokalförsörjningsplanen.   

 

Ale kommuns vision är Ale – Lätt att leva. Lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och verkar för 

ändamålsenliga verksamhetslokaler vilka bidrar till hög produktivitet samt är tillgängliga och 

attraktiva. Kommunens lokaler ska användas effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.  

 

Uppdrag till servicenämnden  

Beslutad lokalförsörjningsplan utgör tillsammans med investeringsbudget ett uppdrag från 

kommunfullmäktige till servicenämnden att utreda, presentera och genomföra lösningar för 

lokalbehoven tillsammans med verksamheterna.  

 

Process för lokalförsörjningsplan  

Lokalförsörjningsplanen hanterar de långsiktiga behoven, men inte direkta omflyttningar i befintligt 

bestånd. Sådana omflyttningar kan dock lösa långsiktiga behov.  

 

Processen för lokalförsörjningsplanen startar med att sektorerna tar fram behovsanalyser för 

verksamheterna. Underlag för analyserna är bland annat politiska beslut, framtida behov utifrån 

befolkningsprognos och befintlig lokalkapacitet.  

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1. Process för lokalförsörjningsplan  
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Behovsanalyserna används som underlag när beredningsgrupp lokaler sammanställer samtliga 

verksamheters behov och påbörjar arbetet med lokalförsörjningsplanen. En sammanställning av 

samtliga lokalbehov presenteras i bilaga 1. Förvaltningsledningen granskar prioriterade lokalbehov 

utifrån en strategisk och kommungemensam nivå. Därefter tar kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslut om lokalförsörjningsplanen. 

 

Lokalförsörjningsplanen revideras årligen i samband med investeringsbudgeten. Beredningsgrupp 

lokaler följer upp projektens status under året. Bevakning av beslutade lokalprojekt ska stämmas av 

mot verksamheter och befolkningsprognos. Projekt kan komma att revideras och flyttas mellan åren 

om förutsättningarna ändras.  

 

Koppling till andra dokument  

Ale kommuns verksamhetsplan med budget 2020 är det överordnande styrande dokumentet. Utöver 

verksamhetsplan med budget finns Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun, KF 2017 

§104, och Lokalplaneringsprocess Ale kommun, KF 2017 §103.  

 

De stödjande dokumenten som har använts som underlag vid framtagandet av 

lokalförsörjningsplanen är:  

• Befolkningsprognos 2019-2030  

• Behovsanalys för lokaler och bostäder 2021-2030 sektor arbete, trygghet och omsorg  

• Behovsanalys för lokaler 2021-2030 sektor internservice  

• Behovsanalys för lokaler 2021-2030 sektor kommunstyrelsen 

• Behovsanalys för lokaler 2021-2030 sektor kultur och fritid  

• Behovsanalys för lokaler 2021-2030 sektor samhällsbyggnad 

• Behovsanalys för lokaler 2021-2030 sektor utbildning  

• Alesamhällets utveckling  

  

Omvärldsfaktorer, risker och möjligheter  

Befolkningen i Västra Götalandsregionen har ökat kraftigt de senaste åren och beräknas fortsätta 

öka. Inflyttningen till kranskommunerna runt Göteborg har varit stor. Framförallt är det 

barnfamiljerna som flyttar till Ale kommun vilket ökat trycket på lokaler för kommunens 

verksamheter.  

 

Bygghastigheten förutsägs minska något i framtiden. Storgöteborg förväntas ha en överhettad 

byggmarknad några år till. Det är kompetens- och materialbrist i alla delar inom byggbranschen. Då 

majoriteten av detaljplanerad mark i Ale kommun är privatägd är möjligheten till vinst avgörande om 

fastighetsägarna/exploatörerna bygger i Ale. Kommunen har begränsat markinnehav för att styra 

byggandet.  
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Andra faktorer som påverkar är ränteläget och lagändringar, till exempel förändring av 

reavinstskatten samt hög kostnadsutveckling inom byggsektorn. En sådan förändring kan starta 

flyttkedjor och frigöra boende med plats för fler personer.  

  
Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillfredsställa sina behov. Ale kommun växer snabbt och det finns möjlighet att 

förändra orternas förutsättningar. Ny bebyggelse ska planeras och uppföras hållbart utifrån både ett 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa 

hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. 

 

Alesamhällets utveckling är en beskrivning av läget i Ale och ett viktigt underlag för verksamhetsplan 

och budget. För att förenkla kopplingen mellan övergripande målsättningar och planering för Ale 

utgår beskrivningen från Agenda 2030 och de 17 målsättningarna. Mål 4 och 11 har en direkt 

koppling till social och ekologisk hållbarhet.  

 

Social hållbarhet och jämlika livsvillkor  

Social hållbarhet och jämlika livsvillkor samlas 2020 i Ale kommuns verksamhetsplan under de 

strategiska målsättningarna god utbildning för alla, full och produktiv sysselsättning, medskapande 

samhälle och hållbart samhälle. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär att bygga en 

god grund för kunskap, bildning och innovation. För att nå dit behöver två stora utmaningar 

adresseras – lika möjligheter till framgångsrikt lärande och hållbar kompetensförsörjning.  

 

För att vi ska kunna uppfylla mål 4, God utbildning för alla, ska kommunen erbjuda alla barn och 

elever en kvalitativ och likvärdig utbildning i lokaler med stimulerande lärmiljö. Här skapar tillväxten 

en utmaning. Samtidigt ger den ökade utbyggnadstakten möjlighet att se över förskole- och 

skolorganisationen avseende skolvägar och nybyggnad för att minska segregation och skapa nya 

pedagogiska miljöer och arbetssätt som främjar lärandet och bidrar till att höja kvalitetsnivå och 

resultat.  

 

Inom skolområdet finns det flera utmaningar för lokaler och samhällsplanering för en 

lokalförsörjning i balans. För att möta ett ökat behov av förskole- och elevplatser behöver antal 

förskolor och elevplatser öka i antal och volym, antingen med om-, till- eller nybyggnad. Ytterligare 

utmaningar är trafiksituationen runt flera skolor. Med mycket trafik är det fler som upplever att det 

är otryggt att låta barnen ta sig till skolan på egen hand och väljer därför att skjutsa sina barn. Andra 

utmaningar inom grundskola och gymnasieskola är krav på anpassningar för enskilda elever. 

Komvux behöver lätt kunna komma i kontakt med andra aktörer. Det är viktigt med bra 

kollektivtrafik då elever läser kurser och utbildningar i andra kommuner.  

 

Med ett ökat antal invånare som kultur- och fritidsverksamheten ska nå såsom fritidsverksamhet, 

bibliotek och idrottsplatser, ställer det krav på att hitta anpassade lokaler och utbyggnad. En jämlik 

samhällsutveckling innebär lika rätt till kommunens rum, till exempel gator, lekplatser och 

kollektivtrafik. 
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Ekologisk hållbarhet  

För att minska fortsatt negativ påverkan på klimatet måste kommunen ställa om samhället och skapa 

möjlighet för invånarna att leva sina liv med möjlighet till mindre klimatpåverkan. Det kan bland 

annat göras med att samhällsplanering, innovation och upphandling bidrar till att den globala 

uppvärmningen minimeras. Samhällets negativa miljöpåverkan per person behöver minska, till 

exempel genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luft- och vattenkvalitet, buller samt möjlighet att 

nyttja kollektiva transporter.  

 

Bostadsbristen skapar även utmaningar för personer med funktionsvariation. Den stora bristen på 

bostäder och svårigheterna inom kommunen med att bygga nytt, resulterar i erbjudanden om 

bostäder i andra kommuner vilket begränsar möjligheten att ingå i en socialt känd och trygg miljö.  

 

Ekonomisk hållbarhet  

Ale kommun ska visa på god ekonomisk hushållning där alla verksamheter tar aktivt ansvar för 

tilldelade ekonomiska medel. Långsiktiga investeringar genomförs för att bryta mönster och våga 

tänka i nya banor baserat på god ekonomisk analys.  

 

Befolkningsprognos  

Ale kommun upprättar varje år en befolkningsprognos. Lokalförsörjningsplan 2021-2030 bygger på 

befolkningsprognosen 2019-2030 upprättad 2019-04-08, vilken är gjord för kommunen som helhet 

samt för tio delområden. Prognosen utgår från Statistiska Centralbyråns befolkningsdata och 

”Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2019-2022” upprättad 2019-02-21.  

 

Befolkningsprognosen bygger på antagande kring fruktsamhetstal, in- och utflyttning, dödsrisker och 

bostadsproduktion Säkerheten i prognosen är mest tillförlitlig de närmaste åren.  

  

Befolkningsutveckling  

Befolkningen i Ale kommun förväntas fortsätta öka under prognosperioden, framförallt andelen 

barn och äldre. Det kommer att variera mellan åren beroende på nyproduktion av bostäder som 

tillåter inflyttning.  

 

Befolkningsökningen består idag till största delen av inflyttning från Göteborg, både till nya bostäder  

och till befintliga småhus. De senaste årens stora inflyttning av framförallt barnfamiljer från 

Göteborg bidrar med en ökning av antalet barn. 

 

Om konjunkturen mattas av kommer troligen bostadsproduktionen att minska, liksom 

befolkningstillväxten. Prioritering av lokalprojekt kan komma att omvärderas.   
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Befolkningsprognos 2019-2030. Källa: Befolkningsprognos 2019-2030, Ale kommun  

  

Under prognosperioden beräknas en relativt hög befolkningstillväxt. Ale skiljer sig inte från riket i 

övrigt när det gäller vilka grupper som ökar. Det är framförallt barn och personer över 80 år som 

ökar under prognosperioden.  

  

  

  
Figur 3. Procentuell befolkningsökning per år. Källa: Befolkningsprognos 2019-2030, Ale kommun  

  

Det delområde som beräknas att växa mest är Älvängen. Anledningen är ett kraftigt 

bostadsbyggande med tillhörande inflyttning. De senaste fem åren har framförallt barnfamiljer flyttat 

in, vilket gör att även om konjunkturen mattas av och antalet nyproducerade bostäder blir färre än 

planerat, förväntas antalet barn fortsatt öka. 

  

Figur 2.  
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Sektorerna använder detaljerade befolkningsprognoser vid framtagandet av behovsanalyser. 

Prognoserna är nedbrutna på mindre geografiska och demografiska grupper. Prognoserna redovisas 

inte i lokalförsörjningsplanen.  

 

Kostnader och ytor  

Ale kommuns hyreskostnader för lokaler 2020 beräknas uppgå till 200 mkr. I beloppet ingår 

hyreskostnader för både interna och externa lokaler.  

  

Internhyror  

 

Sektor  Lokalhyra/år  Lokalyta kvm  Kronor/kvm 

Utbildning  78 635 000  77 022  1 021 

Kultur och fritid  25 027 000  38 973  642 

Arbete, trygghet och 

omsorg 
3 442 000  3 318  1 037 

Förvaltningsbyggnader 

övriga 
9 452 000  14 739  641 

  

 

 

 

 

 

Externhyror  

 

Sektor  Lokalhyra/år  Lokalyta kvm  Kronor/kvm 

Utbildning  19 977 000  8 080  2 472 

Kultur och fritid 1 272 000 1116 1 140 

Arbete, trygghet och 

omsorg 
59 688 000  37 681  1 583 

Förvaltningsbyggnader 

övriga  
3 743 000  2 472  1 514 

  

 

 

Behov  

Lokalförsörjningsplan 2021-2030 beskriver, kommunicerar och visar lokalbehoven för kommunal 

service för perioden. Utöver lokalbehov finns det strategiska behov, funktioner som måste finnas 

för att på sikt få till hållbara lokaler.   
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Strategiska behov  

Ale kommun behöver ta fram styrdokument, arbetsmetoder, program och utredningar för att få en 

effektiv och transparent lokalplanering samt klargöra hur lokalbehov som uppstår eller förväntas 

uppstå ska tillgodoses och vilka metoder som används i planeringen.  

 

Styrdokument  

Lokalplaneringsprocess Ale kommun, antagen av KF 2017, behöver omarbetas utifrån att 

servicenämnden har övertagit ansvaret för lokaler. Processen behöver inkludera fler verksamheter 

för att samtliga behov ska kunna lyftas fram i lokalförsörjningsplanen. Dialog har påbörjats och 

omarbetning ska genomföras under 2020.  

 

Strategisk och taktisk planering  

En taktisk planering behöver göras för att se om enskilda projekt bör tidigareläggas eller om det 

finns verksamheter som kan byta lokal för att lösa och genomföra andra behov. Det behövs en 

taktisk planering för ett flertal områden i kommunen för att få en långsiktig hållbar utveckling av 

lokaler.  

  

En långsiktig planering innebär att markinköp kan göras i strategiskt hållbara lägen, alternativt att 

servicenämnden förbinder kommunen att köpa eller hyra lokaler av privata exploatörer.  

 

Ramprogram  

Det behöver finnas ramprogram för hur lokaler för kommunal service ska utformas. Syftet med 

programmen är att skapa vägledning för lokalutformning i om-, till- och nybyggnad för att stärka 

lokaleffektivitet och likvärdighet. Verksamheterna behöver inkluderas i arbetet med ramprogram.  

  

Lokalbank  

En lokalbank behöver upprättas för samtliga verksamhetslokaler, både internt och externt inhyrda, 

samt uthyrda och lediga lokaler. Lokalbanken ska bland annat innehålla information om beläggning, 

yta och rum, underhållsplan, gränsdragningslista, nuvarande funktion, planlösning och gällande avtal. 

Informationen ska användas för att underlätta både den långsiktiga planeringen och kortsiktiga 

förändringar samt vara transparent för verksamheterna.  

 

Kapacitetsutredning  

Tillgång och begränsande kapacitet i befintliga lokaler ska utredas. Kapacitetsutredningen ska 

bedöma lokalanvändning och kapacitet utifrån tekniska begränsningar och verksamhetens 

förutsättningar samt ge en övergripande analys över vad som behöver genomföras för optimering 

och förbättring.  

 

Samtliga behov  

Samtliga strategiska behov och lokalbehov som lagts fram för perioden 2021-2030 redovisas i bilaga 

1. Behoven är dels uppdelade efter ortsspecifika behov, dels behov som inte behöver en specifik 

lokalisering. 
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Lokalförsörjningsplanen har tagit hänsyn till delkommunala och regionala behov vilka påverkar 

lokalbehov i Ale kommun. Behoven finansieras inte av Ale kommun, men de bör samordnas med 

kommunala verksamheter. Behoven avser lokaler för ambulans, räddningstjänst och Västtrafik.  

 

Sektorernas lokaler  

Underlaget till lokalförsörjningsplanen är sektorernas behovsanalyser. Sektor arbete, trygghet och 

omsorg samt sektor utbildning och sektor kultur och fritid arbetar fram behovsanalyser med 

befolkningsprognosen som underlag. Behovsanalyserna beslutas i respektive nämnd. Respektive 

ledningsgrupp för sektor kommunstyrelsen och samhällsbyggnad gör en sammanställning av vilka 

lokalbehov som finns för de tio kommande åren.  

Utöver verksamhetslokaler finns det bostäder, utomhusanläggningar, till exempel idrottsplatser, 

lekplatser och driftdepåer.  

  
Sektor arbete, trygghet och omsorg  

Sektor arbete, trygghet och omsorg (ATO) ansvarar för verksamheterna funktionshinder, 

äldreomsorg, hälsa och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad. Även tillsyns- och 

tillståndsverksamhet enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, kommunens 

uppgifter enligt skuldsaneringslagen samt flyktingmottagande ingår.  

 

Lokalförsörjning  

I lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (1§) anges att varje kommun ska planera 

bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder 

och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning genomförs. Sektorn har det 

grundläggande ansvaret för att människor med särskilda behov får goda bostäder, anpassade efter 

deras behov. Ansvaret är förtydligat i Socialtjänstlagen (SoL) och i Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

 

Utöver ansvaret för bostäder ansvarar sektorn för verksamheter som behöver ändamålsenliga lokaler 

för att tillgodose medborgarnas behov på bästa sätt. En stor del av de lokaler som sektorn nyttjar för 

sina verksamheter är externt ägda. Sektorn är idag beroende av tillgången på framförallt hyresrätter i 

kommunen för exempelvis sociala kontrakt, flyktingfamiljer och äldre som behöver ett mer 

tillgängligt boende.  

 

Särskilt boende för äldre  

Särskilt boende är en boendeform för den som har stora behov av omvårdnad och som inte längre 

kan bo kvar i sin vanliga bostad trots omfattande hjälp, eller där behoven inte kan tillgodoses på 

annat sätt.  

 

Det finns tre former av särskilda boenden: 

• Demensboende för personer med demenssjukdom  

• Somatiskt boende för personer med kroppslig sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning  

• Psykogeriatriskt boende för personer med psykisk sjukdom med komplicerad behovsbild  
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Det finns idag fem särskilda boenden:  

• Fridhem, Surte    30 bostäder  

• Backavik, Nödinge   40 bostäder  

• Björkliden, Alafors   32 bostäder  

• Klockareängen, Skepplanda  48 bostäder  

• Ale Seniorcentrum, Älvängen  50 bostäder varav 20 är avsedda för korttidsvistelse  

Tillgången till lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet har betydelse för hur behovet av särskilt 

boende utvecklas. I dagsläget bedömer dock förvaltningen att tillgången till platser inom särskilt 

boende täcker behovet för åren fram till 2023-2024.  

 

Planeringen för ett nytt särskilt boende i de södra kommundelarna bör påbörjas omgående för att stå 

klart när behoven ökar 2023-2024 och fortsatt.  

  
Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning  

Det finns två former av bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning, 

gruppbostad och servicebostad. Utöver dessa boendeformer finns en insats inom LSS som benämns 

annan särskilt anpassad bostad.  

 

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och 

omvårdnadsbehov där mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Följande 

gruppboenden finns:  

  

• Krokstorp, Älvängen  11 platser  

• Björklövsvägen, Älvängen   6 platser  

• Klöverstigen, Nödinge   6 platser  

• Byvägen, Nol     4 platser barnboende  

  

Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har ett stort behov av närhet till personal 

men till viss del klarar ett enskilt boende. Följande servicebostäder finns:  

 

• Fyrklövergatan, Nödinge  10 platser  

• Klockarevägen, Nödinge  13 platser (varav 2 sambo)  

• Kontakten, Älvängen  10 platser  

• Änggatan, Älvängen  20 platser  

• Skepplandavillan, Skepplanda    2 platser 

Utöver det som redan finns beslutat i lokalförsörjningsplan 2020-2029, bedömer verksamheten att 

det under planperioden 2021-2030, kommer behövas ytterligare 16 lägenheter. Som ett alternativ till 

nybyggnation skulle insatsen Bostad med särskild service kunna verkställas genom att kommunen får 

tillgång till fler samlade lägenheter i det normala bostadsbeståndet.  
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Verksamhet funktionshinder har även behov av 5 lägenheter till Ale kommuns motsvarighet till 

Göteborgs F100 som finns planer på att inrätta.  

 

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning  

Insatsen daglig verksamhet är en av LSS-lagens tio insatser och riktar sig till personer som omfattas 

av personkrets 1 och 2 enligt 1§ LSS, är 18-67 år och som inte arbetar eller studerar. Syftet med LSS 

är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra och tillsammans 

med andra. Detta gäller inte minst inom området arbete och sysselsättning. Om beslut inte kan 

verkställas om daglig verksamhet i egen regi måste insatsen köpas externt. En köpt plats innebär 

normalt en merkostnad för kommunen.  

 

Korttidsvistelse och korttidstillsyn 

På korttidsverksamheten finns det möjlighet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att få 

korttidstillsyn, korttids- och lägervistelser. Insatsen kan erbjudas både som social träning och 

miljöombyte eller som avlastning för anhöriga. Korttidsverksamheten finns på Korttidshemmet i 

Nödinge samt på Korttidshemmet i Älvängen.  

På ett till fem års sikt kommer verksamheten behöva ytterligare utrymme och lokaler 

eftersom den målgruppen växer.  

 

IFO – Individ och familjeomsorg  

Inom IFO möter verksamheten behov av bostäder för olika målgrupper, ensamkommande barn 

som uppnått ålder 18 till 21 år, vuxna nyanlända som anvisas kommunen enligt bosättningslagen, 

personer som är i behov av akut skydd och eller jourboende, bostadslösa som är i behov av 

akutboende samt personer som av olika anledningar, exempelvis missbruk, har behov av sektorns 

stöd för att kunna återgå till eget boende från bostadslöshet.  

 

Idag disponerar IFO jourlägenheter, referenslägenheter, lägenheter för sociala kontrakt samt 

lägenheter för utslussning av ensamkommande barn från verksamhetens Hem för vård och boende.  

  
Verksamhetslokaler  

Arbetsmarknadsenheten (AME)  

Arbetsträning och arbetsförmågebedömning bedrivs idag i lokaler som tidigare nyttjats av Konferens 

Alafors Fabriker. Förslag finns att konferenslokalen åter ska nyttjas för konferenser, i sådant fall 

behövs ersättningslokaler för arbetsträning och arbetsförmågebedömning.  

 
IFO-huset  

I IFO-huset i Nödinge finns kontor, mötesrum, samtalsrum och personalutrymmen.  

Verksamheterna har länge varit trångbodda och har hittills löst fler arbetsplatser genom att dela av 

rum. Lokalerna är inte heller helt verksamhetsanpassade. Sammanträdesrum har gjorts om till kontor 

och personalrum har gjorts om till sammanträdesrum. Trots vidtagna åtgärder får inte alla 

medarbetare plats. Under 2018 har Biståndsenheten, BIE, organisatoriskt tillförts verksamheten 

vilket innebär ytterligare behov av arbetsplatser vid IFO-huset.  
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Äldreomsorg, hemtjänstens personal  

Antal personer med hemtjänstbeslut har ökat i jämförelse med förra året. Även antalet beviljade 

timmar har ökat och hållit sig kvar på en hög nivå jämfört med tidigare år. Om man utgår från 

befolkningsprognosen så kommer äldre över 80 år att fortsätta öka och därmed sannolikt att även 

hemtjänsten kommer att öka. Detta ställer krav på personallokaler och en kontinuerlig översyn 

behövs årligen för att säkerställa att personallokaler är anpassade efter behoven i Ale hemtjänst.  

  

Sektor kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. Av kommunallagen framgår 

kommunstyrelsens ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter samt 

skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och 

kommunalförbund vilka kommunen är medlem i.  

 

Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt leda utvecklingen av den 

kommunala demokratin och medborgarinflytandet, samordna och leda arbetet med utformningen av 

nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten 

samt göra framställningar till kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd.  

 

Till kommunstyrelsen hör avdelningarna mark- och exploatering, HR, IT, administration, ekonomi, 

kommunikation, näringsliv, utveckling och chefer KS.  

 

Sektor kommunstyrelsen har inget behov som i dagsläget eller i nära framtid inte går att hantera 

inom befintligt bestånd. Det nya kommunhuset i Nödinge förväntas fylla kommunstyrelsens 

framtida behov. Att etablera ett nytt kommunhus är angeläget givet flera faktorer såsom 

interkommunal samverkan, personalens trivsel, möjligheterna att rekrytera med flera. Vidare finns 

behov i ett nytt kommunhus av bättre sammanträdeslokaler, arkiv och närarkiv med mera, än vad 

som finns i befintligt bestånd. 

  

Sektor utbildning  

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning. Nämndens verksamhet regleras bland annat av skollagen, läroplaner och 

Skolverkets författningssamling.  

  

Enligt Kommunfullmäktiges Verksamhetsplan med budget 2020 finns ett antal strategiska 

målsättningar. Fokusområdena knyter an till Agenda 2030 och ett område är ”god utbildning för 

alla”, mål 4. Mål 4 innebär att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och 

främja livslångt lärande. Det arbetet kommer att få stort fokus genom de tre aspekterna lika tillgång, 

lika kvalitet samt kompensera för skilda förutsättningar. En god utbildningsnivå är en 

framgångsfaktor för ett socialt hållbart samhälle. Alla skolformer ska nå så hög måluppfyllelse som 

möjligt för varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Ett viktigt mått är behörighet 

till gymnasiet och är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Att utbilda för ett långsiktigt 

hållbart samhälle innebär att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation.  
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Förskola  

Förskolan har uppdraget att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Leken är viktig för varje barns utveckling och 

lärande och ska därför medvetet användas för att lustfyllt stimulera fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.  Verksamheten 

ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap och de ska 

därför vara delaktiga och ha inflytande över miljöns utformning och planering av verksamheten.   

 

Analysantagande  

Vid framtagande av behovsanalysen har följande antaganden använts  

• 18 platser per hemvist. Bedömningen är samma riktvärde som vid nyproduktion av 

förskolor.  

• Behov av platser utifrån tre scenarier  

1. Samtliga barn på orten, enligt befolkningsprognosen, placeras på förskolan.  

2. Beläggningsgrad per ort. Andel placerade barn i förhållande till befolkningsprognosen     

utifrån att de placerats på sin hemort, enligt närhetsprincipen.  

3. Antal placerade barn per 2019-11-30, per ort, uppräknat med ett procentuellt antagande 

om kö. Inte tagit hänsyn till närhetsprincipen.  

Scenarierna åskådliggör hur stor kapacitet av förskoleplatser kommunen har ställt i relation till hur 

många barn som kan tänkas behöva plats i förskolan. Det svarar på frågan hur det hade sett ut med 

platserna i förskola om samtliga barn enligt befolkningsprognosen ska placeras i förskolan, om 

samtliga barn enligt beläggningsgrad per ort placeras på sin hemort ställt i relation till hur barnen 

placeras idag. Jämförelsen visar var det i realiteten saknas platser ställt i relation till var det ser ut som 

att det saknas platser.   

  

Det visar om en ort har överkapacitet i relation till hur många barn som bor på orten eller om orten 

har fler barn som önskar förskola än det finns platser i förskola att erbjuda. För att kunna möta 

lagkravet att först och främst placera barnen så nära hemmet som möjligt måste behovet visas där 

det verkligen finns.  

 

Förskoleklass, grundskola grundsärskola och fritidshem  

Skolans övergripande uppdrag innebär att utbildningen ska vara likvärdig och att alla elever har rätt 

till en utbildning av hög kvalitet. Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Skolan ska dessutom 

arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Eleverna ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Det innebär att skolan ska sträva efter att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  Barn och elever 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden samt främja lusten att lära. Alla som arbetar i skolan 

ska verka för att utbildningen främjar de mänskliga rättigheterna och motverka alla former av 

kränkande behandling. Utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer.  
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Analysantagande  

Vid framtagande av behovsanalysen har följande antaganden använts  

• Befintliga upptagningsområden.  

• Ahlafors fria skola tar emot 280 elever.  

• Beräkning av behov av antal elevplatser har utgått från antal elever på skolorna höstterminen 

2019 och antagit att förändringen av antal barn mellan åren i befolkningsprognosen kommer 

att påverka antal barn på skolorna. Förändringen av antal barn i förhållande till föregående år 

har lagts på innevarande år.  

Det finns en osäkerhet i behovet av antal elevplatser. Eftersom förändringen av antal barn, enligt 

befolkningsprognosen, i förhållande till föregående år har lagts på innevarande år kan det vid 

redovisningen av över-/underkapacitet finnas för få/många barn år 2019. Det är svårt att bedöma 

när den prognostiserade förändringen sker under året. 

 

Gymnasieskola  

De delar inom gymnasial utbildning som Ale bedriver i egen regi är introduktionsprogrammen 

Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Övrig gymnasial utbildning, däribland 

gymnasiesärskola, köper Ale sedan några år tillbaka och då främst inom Göteborgsregionen. 

 

Ale gymnasium finns i Älvängen. Kommunen hyr lokalerna av Samhällsbyggnadsbolaget och avtalet 

gäller till 2022-12-31. För idrott och hälsa används Ledethallen i Alafors och simundervisning sker i 

Skepplanda.  

 

Lokalerna möter inte behovet av flexibilitet med anpassningar utifrån elevers behov i tillräckligt hög 

grad.  

  

Vuxenutbildning  

I dagsläget disponerar Komvux lokaler i Himlaskolan. Det är viktigt med en bra kollektivtrafik 

eftersom eleverna på Komvux enkelt behöver komma i kontakt med andra aktörer såsom 

Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten samt kurser och utbildningar i andra kommuner.  

 

Behovsbedömning 

Exploateringstakten ökar behovet av barnomsorgs- och elevplatser fortare än den tillgång 

kommunen kan tillskapa. Kravet på verksamheten att lösa platser ökar och tar fokus från 

kärnverksamheten. Att leva upp till det lagstadgade kommunala ansvaret blir svårare.   

  

Befolkningsökningen innebär att kommunen behöver öka investeringstakten för lokaler för 

kommunal service. För att klara av det lagstadgade kommunala ansvaret och möta ett ökat behov av 

förskole- och elevplatser behöver förskolor öka i antal och volym och elevplatserna behöver öka i 

antal antingen med om-, till- eller nybyggnad.   

  

De ekonomiska aspekterna av utbyggnadstakten och befolkningstillväxten är stora utmaningar att 

hantera för sektorn. Kommunen behöver arbeta och planera för att hålla alla byggkostnader nere 
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och sektor utbildning måste hantera konsekvenserna av en ökad lokalkostnad. Det finns ett kraftigt 

eftersatt underhåll av befintliga verksamhetslokaler, vilket medför att nödvändig om-, till- och 

nybyggnad konkurrerar med underhållskostnader om samma investeringsmedel.  

  

Avdelning utveckling på kommunstyrelsen leder arbetet med att se över befintliga 

skolupptagningsområden. En förändring av upptagningsområdena ska ta hänsyn till ett socialt 

hållbarhetsperspektiv, planerade bostadsområden och framtida exploatering.  

  

För att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt gällande lagar och politiskt antagna mål 

behövs ändamålsenliga lokaler, väl anpassade för verksamheten.  

  

Behovsanalys för lokaler 2021-2030 sektor utbildning har utgått från att prioriterade beslut i antagen  

Lokalförsörjningsplan 2020-2029 genomförs. Om projekten inte genomförs i tid kan det föranleda 

behov som måsta lösas kortsiktigt.  

  

Behov för sektor utbildning redovisas i bilaga 1.  

 

Sektor Kultur och fritid  

Kultur- och fritidsverksamheten ansvarar bland annat för Kulturskolan och öppen 

ungdomsverksamhet, folkbibliotek, allmänkultur, kulturminnesvård och museiverksamhet, 

fördelning av bidrag till föreningar och organisationer, kommunens konstsamling samt förvaltning 

av idrotts- och fritidsanläggningar som inte sköts av någon förening.  

 

Föreningslivet spelar en stor roll för samvaro, folkbildning och fysisk aktivitet. Ett fortsatt starkt 

föreningsliv är därför viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. När kommunala investeringar och 

bidragsnivåer beslutas är jämställdhet, jämlikhet och integration prioriterade områden. I samband 

med en ökande befolkning och satsningar på lokaler ser kultur- och fritid både ett ökat behov och 

samverkan i lokaler.  

 

Behoven för kultur och fritid presenteras i bilaga 1.  

  
Sektor samhällsbyggnad  

Sektor samhällsbyggnad fullgör förvaltningens uppgifter för större delen av samhällsplaneringen; 

detaljplanering, bygglovgivning, miljöärende, renhållning, vatten- och avlopp samt gata-park, 

bostadsanpassnings- och färdtjänstbeslut. De flesta beslut är på delegation av 

samhällsbyggnadsnämnden, några går till kommunstyrelsen.  

 

Behoven för sektor samhällsbyggnad presenteras i bilaga 1 och visar vilka åtgärder som behöver 

beaktas. Tjänstemän bör samlokaliseras i ett nytt kommunhus. Utomhusverksamheterna bör på sikt 

utgå från två strategiskt utplacerade driftdepåer, eventuellt samlokaliserade med andra verksamheter, 

till exempel omklädningsrum och maskinparker.  
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Sektor internservice  

Bedömningen är att sektorn som helhet har balans mellan tillgång och behov av lokaler. 

Internservice kommer att genomföra vissa förändringar men då de flesta handlar om intern 

förflyttning kommer detta inte innebära ett förändrat behov.   

 

Bemanningsenheten kommer att förläggas ute i verksamheterna vilket på sikt innebär ett förändrat 

behov för internservice på järnkontoret. Oklar tidplan men någon gång under 2020.   

 

Interna förändringar kan på sikt göra att behovet att se över placeringar inom internservice lokaler 

kan vara aktuellt.   
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Bilaga 1 Samtliga behov  

  
Kommunövergripande  

Sektor  Verksamhet  Behov  Klar  1-5 

år  
6-10 

år  
Lokalisering  Kommentar  

ATO  Funktionshinder  Daglig verksamhet    X  X    30 platser år 1-5  
30 platser år 6-10  

ATO  Funktionshinder  Korttidsvistelse, tillsyn  2021- 
2025  

X    Centralt  10 platser år 1-5  

ATO  Funktionshinder  Lägerverksamhet  2021- 
2025  

X    Centralt  10 platser år 1-5  

ATO  Funktionshinder  Bostad med särskild 

service, LSS  
2021- 
2030  

X  X    102 lägenheter under de 

kommande 10 åren  
ATO  AME  Arbetsträning    X      Lokal för 15 personer. Akut 

behov  
ATO  IFO  Lägenheter för  

utslussning av  
ensamkommande som 

uppnår myndighetsålder  

2021- 
2025  

X      25 lägenheter år 1-5  

ATO  IFO  Lägenheter för familjer 

(anknytningsinvandring)  
2021- 
2025  

X      25 lägenheter år 1-5  

ATO  IFO  Lägenheter för 

ensamhushåll, vuxna 

nyanlända  

2021- 
2025  

X      50 lägenheter år 1-5  

ATO  IFO  Lägenheter till Bostad 1 

(B1)  
2021- 
2025  

X      15–25 lägenheter år 1-5  

ATO   IFO  Lägenheter för 

jourboende  
2021- 
2025  

X      15 lägenheter år 1-5  

ATO  IFO  Lägenheter till 

referenslägenheter  
2021- 
2025  

X      15 lägenheter år 1-5  

ATO  Äldreomsorg  Bostäder          Att kommunen centralt 
fortsätter att stimulera 
byggandet av tillgängliga, väl  
anpassade bostäder i 

centrumnära lägen  
ATO  Särskilda 

boenden och 

hemsjukvård  

Särskilt boende  2023- 
2024  

X    Södra 

kommundelarna  
40-50 platser  

SB  Teknik  Uppställningsplats för 

renhållningsfordon  
          

SB   Teknik  Driftsförråd          Samlokalisering med andra 

sektorer  

 Samtliga sektorer Kontorsplatser  2024 X     Kommunhus På längre sikt kommer 

verksamheterna att flytta till nytt 

kommunhus i Nödinge. Arbetet 

med detaljplanen pågår och 

preliminärt kommer huset att 

placeras vid den nuvarande 

pendeltågsstationen. Det nya 

kommunhuset kommer att vara 

en del av utbyggnaden av det 

framtida Nödinge.  
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KF  Kultur och fritid  Ny simhall    X  X    Förberedande för ny simhall  
bör påbörjas senast 2023  
  

U  Förskola  Utreda tillbyggnad av 

befintliga förskolor  
2021          

U  Gymnasium  Ersättningslokaler  2022  X      I samverkan med 

vuxenutbildningen, nära bra 

kollektivtrafik  
I   Projekt Strategiska 

styrdokument  
          

I  Projekt Ramprogram          Standarder för lokaler  

I  Projekt Lokalbank          Information om Ale 

kommuns 

verksamhetslokaler  
I  Projekt Kapacitetsutredning          Kapacitetsutredning för Ale 

kommuns lokaler  

  

Surte  

Sektor  Verksamhet  Behov  Klar  1-5 

år  
610 

år  
Lokalisering  Kommentar  

U  Förskola  Byta ventilation  2021  X    Surte  Surte förskola  

U  Förskola  Ersättning för  
Glasblåsarens 

förskola  

2026    X  Surte  Eventuellt gemensam förskola med 

Bohus  

U  Skola  Underhåll    X    Surteskolan  Förstudie/lokalplaceringsutredning  

  

Bohus  

Sektor  Verksamhet  Behov  Klar  1-5 

år  
610 

år  
Lokalisering  Kommentar  

U  Förskola  Ersättning för  
Byvägens förskola  

2026    X  Bohus  Eventuellt gemensam förskola 

med Surte  
U  Grundskola  Utreda om-, till- och 

nybyggnation  
2021  X    Bohusskolan  Förutsättningar för utbyggnad 

av grundskolan  
U  Grundskola  Matsal  2020  X    Bohusskolan  Utökning av elevplatser i 

matsal  
KF  Kultur och fritid  Omklädningsrum 

Jennylund  
  X    Bohus  Utredning pågår under 2020  

  

Nödinge  

Sektor  Verksamhet  Behov  Klar  1-5 år  610 

år  
Lokalisering  Kommentar  

SB  Plan  Garage för mätbilar  2024      Nödinge    

KF  Kultur och fritid  Lokal för 

fritidsbanken  
  X    Nödinge  Utredning påbörjas 2020  
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KF  Kultur och fritid  Anpassade lokaler för 

kampsport och 

gymnastik  

2021  X    Nödinge    

KF  Kultur och fritid  Ändamålsenliga 
lokaler för  
Kulturskolan  

2020  X    Nödinge    

KF  Kultur och fritid  Utställningshall    X    Nödinge  Utredning påbörjas 2020  

U  Förskola    2024/2025  X    Nödinge  Nyproduktion  

U  Förskola    2029/2030    X  Nödinge  Nyproduktion  

U  Skola  Elevplatser och 

matsal  
2026    X  Nödinge    

U  Skola  Utreda om-, till- och 

nybyggnation  
  X    Skolområde  Förutsättningar för 

utbyggnad av grundskolan 

i befintligt skolområde  
U  Skola  Utreda kapacitet    X    Grundskola  Utredning av idrottshall, 

specialskolor och matsal 

för befintliga grundskolor 

utifrån 

befolkningsprognos  
U  Skola  Elevplatser, årskurs F-

6  
2025  X    Grundskola  Utökning med 180  

elevplatser på befintliga 

grundskolor  

  

Nol  

Sektor  Verksamhet  Behov  Klar  15 

år  
610 

år  
Lokalisering  Kommentar  

KF  Kultur och fritid  En fullstor  
idrottshall i ny skola 

Nol/Alafors  

2024  X    Nol/Alafors    

U  Förskola  Folketshusvägen  2021        Förskola 144 platser, pågår  

U  Förskola  Förskola  2024-2026  X  X  Nol  Nyproduktion eller tillbyggnad 

på befintlig förskola  

U  Skola  Nol och 

Himlaskolan 

elevplatser  

2024  X    Nol eller 

Alafors  
  

VGR/ 

Rädd-

ningstj.  

            Ambulansstation  

  

Älvängen  

Sektor  Verksamhet  Behov  Klar  15 

år  
610 

år  
Lokalisering  Kommentar  

KF  Kultur och fritid  Lokal för Älvängens 

meröppna bibliotek  
2023  X    Älvängen    

KF  Kultur och  
fritid/öppen 

ungdomsverksamhet  

Lokaler för 

kvällsverksamhet  
  X    Älvängen/Bohus  En fördjupad 

behovsanalys bör tas 

fram  
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U  Förskola  2021  2021  X    Älvängen  Ersätta Hövängens 

förskola alternativt 

nyproduktion. Marken 

behövs för utbyggnad av 

skolan.  
U  Förskola  Förskola  2024  X    Älvängen  Nyproduktion eller 

ersätta Hövängens 

förskola  
U  Förskola  Förskoleplatser  2021  X    Älvängen  Kortsiktig lösning för fler 

förskoleplatser  
U  Skola  Elevplatser åk F-6  2021  X    Älvängen  Kortsiktig lösning i 

avvaktan på ersättning 

för Madenskolan  
U  Skola  Elevplatser åk 7-9  2021  X    Älvängen  Lösning för drygt 250 

platser för hela perioden, 

eller kortsiktig lösning  
U  Skola  Madenskolan 

behöver ersättas  
2022  X    Älvängen  Ersättning Madenskolan  

  

Skepplanda  

Sektor  Verksamhet  Behov  Klar  15 

år  
610 

år  
Lokalisering  Kommentar  

U  Förskola  Förskoleplatser  2021- 
2023  

X    Skepplanda  Under förutsättning att 

omställning av 

Garnvindeskolan sker 

enligt beslut i LFP  
U  Grundskola  Utreda tillbyggnad av 

Alboskolan  
2022  X    Alboskolan  Tillbyggnad Alboskolan för 

att möjliggöra F-6  
U  Förskola  Förskola  2023  X    Garnvindeskolan  Omställning av  

Garnvindeskolan från 

skola till förskola  
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1 Lokalförsörjningsplan Ale kommun 

 
Ale kommuns lokalförsörjningsplan 2022-2031 (LFP) redogör för kommunens lokalbehov 

och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen 

visar vilka behov som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas 

av kommunfullmäktige.  

 

Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse 

behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för 

outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver 

lokalbehov, även strategiska behov, funktioner som måste finnas för en hållbar planering och 

hållbara lokaler.  

 

Tillväxten i Ale kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart 

utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med särskild service, 

förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna 

finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på 

förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.  

 

Samtliga lokalbehov för sektor arbete, trygghet och omsorg (ATO), service (S), 

kommunstyrelsen (KS), kultur och fritid (KoF), samhällsbyggnad (SB,) samt utbildning (U), 

redovisas i lokalförsörjningsplanen.  

 

Ale kommuns vision Lätt att leva innebär bland annat att i Ale är det nära till skola, arbete 

och sköna naturupplevelser. Tillsammans ska kommunen förenkla människors vardag. 

Lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och verkar för ändamålsenliga verksamhetslokaler 

vilka bidrar till hög produktivitet samt är tillgängliga och attraktiva. Kommunens lokaler ska 

användas effektivt och miljöpåverkan ska vara låg. 

1.1 Strategier för lokalförsörjning 
 

Kommunfullmäktige antog 2017 (Dnr KS.2017.181) mål och strategier för lokalförsörjning i 

Ale kommun. I denna framförs bland annat flexibla lösningar för att möta demografiska 

variationer, kommunens nybyggda lokaler ska ha minst två möjliga användningsområden, 

tidig planering med detaljplan och projektering för att möta förväntad exploateringstakt i 

kommunen, avveckling av lokaler som på sikt är för dyra att renovera och driva liksom ett 

långsiktigt perspektiv på hållbarhet när ställning tas till om en lokal ska renoveras eller om 

nybyggnad är ett bättre alternativ. 

1.2 Uppdrag till servicenämnden.  
 

Antagen lokalförsörjningsplan utgör tillsammans med beslutad investeringsbudget ett 

uppdrag från kommunfullmäktige till servicenämnden att utreda, presentera och genomföra 

lösningar för lokalbehoven tillsammans med verksamheterna. 
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1.3 Process för lokalförsörjningsplan 

 
 

Processen för lokalförsörjningsplanen startar med att sektorerna tar fram behovsanalyser för 

verksamheterna. Underlag för analyserna är bland annat politiska beslut, framtida behov 

utifrån planerat bostadsbyggande, befolkningsprognos och befintlig lokalkapacitet. 

Behovsanalyserna används som underlag när beredningsgrupp lokaler sammanställer samtliga 

verksamheters behov och påbörjar arbetet med lokalförsörjningsplanen. En sammanställning 

av samtliga lokalbehov presenteras i bilaga 1. 

 
Förvaltningsledningen, lokalstyrgruppen, granskar samtliga lokalbehov utifrån en strategisk 

och kommungemensam nivå. Därefter godkänner servicenämnden lokalförsörjningsplanen 

som skickas vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för beslut.  

 
Efter att lokalförsörjningsplanen antagits av kommunfullmäktige återgår den till sektor 

service verksamhet fastighet för en konsekvens- och rimlighetsanalys av de olika behoven. 

Därefter sker en prioritering i beredningsgrupp lokaler och därefter lokalstyrgruppen för 

vidare remittering till respektive nämnd. Servicenämnden godkänner prioriteringarna vilka 

utgör underlag för den investeringsbudget som beslutas i KS och KF och utgör beställning till 

sektor service. 

Lokalförsörjningsplanen revideras årligen. 

 

Politiska beslut 
Planerat 

bostadsbyggande 
Befolkningsprognos 

Lokalkapacitet

Behovsanalys 
per sektor

Beslut i 
nämnder

Sammanställning i 
beredningsgrupp 

för lokaler

Yttrande och 
beslut i 

lokalstyrgrupp

Beslut i 
servicenämnd

Beslut i 
Kommunstyrelsen

Beslut i 
Kommunfullmäktige

Konsekvens- och 
rimlighetsanalys

Remissyttrande
Beslut i 

servicenämnd

Underlag för 
investeringsbudget 

till KS och KF
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1.4 Koppling till andra dokument 

 

Ale kommuns verksamhetsplan med budget 2020 är det överordnade styrande dokumentet. 

I denna pekas följande fokusområden som knyter an till till Agenda 2030 ut: 

• Hälsa och välbefinnande (Agenda mål 3) 

• God utbildning för alla (Agenda mål 4) 

• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Agenda mål 8) 

• Hållbara städer och samhällen (Agenda mål 11) 

• Bekämpa klimatförändringar (Agenda mål 13) 

Samt även genomförande och globalt partnerskap (Agenda mål 17) som stöd i 

genomförandet. 

 

Utöver detta finns Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun, KF 2017 §104 och 

Lokalförsörjningsprocess Ale kommun, KF 2017 §103. De två senare ingår i sektor service 

utvecklingsuppdrag att se över. 

 

De stödjande dokumenten som har använts som underlag vid framtagandet av 

lokalförsörjningsplanen är Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2020-2024, 

Befolkningsprognos 2020-2031 och Behovsanalyser för lokaler för sektorerna ATO, KoF, S, 

KS, SB samt U. 

 

 
Foto: scandinav_J1x2  
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2 Planerat bostadsbyggande 
 

Mark- och exploateringsavdelningen har tagit fram ”Planerat bostadsbyggande Ale kommun  

2020-2024” upprättad 2020-02-21. Underlaget ligger till grund för Ale kommuns 

befolkningsprognos.  

Planerat bostadsbyggande redovisar en möjlig utbyggnadsvolym om 1 125 bostäder under 

planeringsperioden 2020-2024. Det innebär en möjlig utbyggnad med, i snitt, 225 bostäder 

per år. Till småhus räknas både enfamiljshus, parhus och radhus. Siffrorna inkluderar 

styckebyggnation för respektive delområde.  

 

 
Planerat bostadsbyggande i antal bostäder för respektive delområde och år. Källa: Planerat bostadsbyggande 

Ale kommun 2020-2024, Ale kommun. 

 

För tidsperioden 2020-2031 planeras för 3 824 bostäder. 

 
Planerat bostadsbyggande i antal bostäder för respektive delområde och år. Källa: Planerat bostadsbyggande 

Ale kommun 2020-2024, Ale kommun. 

 

Antalet bostäder som ingår i planerat bostadsbyggande är säkrast de närmaste fem åren. 

Därefter är det många osäkerheter kring byggande samt konjunkturen, vilket påverkar 

prognosens osäkerhet på lång sikt. Inför framtagandet av befolkningsprognosen har planerat 

bostadsbyggande reviderats. Det är främst för att få ett realistiskt underlag att utgå från. Det är 

framförallt antaganden om styckebyggande, tillfälliga bostäder och osäkerhet i de fördjupade 

översiktsplanerna för Nödinge och Älvängen som påverkar de första fem åren i prognosen. På 
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längre sikt är prognosförutsättningarna sänkta i förhållande till planerat bostadsbyggande. 

Anledningen är att det ska ge en säkrare prognos, men fortfarande ha ett säkerhetsspann för 
planering. De prognosförutsättningar som använts visas i nedanstående tabell. 
 

 
Prognosförutsättning - bostadsbyggnation, 2020-2031. Källa: Befolkningsprognos 2020-2031, Ale kommun.  
 

Skillnaden mellan planerat bostadsbyggande och prognosförutsättning för bostadsbyggnation 

är under perioden 173 bostäder. Det planerade byggandet i senaste prognoser är betydlig lägre 

än tidigare prognoser. Antal bostäder som planeras byggas beräknas sjunka de kommande tio 

åren. Det beror främst på rådande konjunkturläge och de planerade byggprojektet som 

exploatörerna uppger att det har för avsikt att genomföra. Enligt Konjunkturinstitutet fanns 

indikatorer på att Sverige var på väg in i en konjunkturavmattning innan den globala 

pandemin. I vilken utsträckning pandemin kommer att påverka konjunktur och 

bostadsbyggnation är ännu osäkert. Dock har befolkningstillväxten i kommunen avstannat 

under våren, men ligger i slutet av september på likande nivåer som tidigare år.  
 

 
Foto: Josefine Engström/Scandinav
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3 Befolkningsprognos 
 

Ale kommun upprättar varje år en befolkningsprognos. I prognosen används inflyttnings- och 

utflyttningsrisker, fruktsamhetstal samt dödsrisker som sammanställs av Statistiska 

Centralbyrån (SCB) och bygger på in- och utflyttning samt födelsetal och dödsfall under 

tidigare år. Utöver det tillkommer antagande om inflyttning i nyproducerade bostäder. De 

risker som använts är bestämda utifrån Ale kommuns förutsättningar och har beräknats på 

faktiska och genomsnittliga data från de senaste fem åren. I prognosmodellen används 

dödsrisker för riket, vilka sedan indexberäknats för kommunen. Anledningen är att få ett så 

stort antal observationer och säkra tal att använda som möjligt. 

 

Prognosantagande 

• Antal personer som flyttar in i småhus och flerbostadshus följer övriga 

pendlingskommuner nära storstad. 

• Planerad byggnation inom de närmaste fem åren är mycket trolig att det blir färdigställt. 

• Försiktighet kring planerad byggnation och inflyttning efter 2026. 

• Alla nyproducerade bostäder fylls under året de blir färdigställda. 

 

Diagrammet nedan visar prognosticerad befolkningsökning i antal personer

 
Befolkningsprognos 2020-2031. Källa: Befolkningsprognos 2020-2031, Ale kommun. 
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Befolkningen i Ale kommun beräknas öka under prognosperioden. Ökningen varierar mellan 

åren framförallt beroende på nyproduktion av bostäder som tillåter inflyttning. 

 

 
Procentuell befolkningsökning per år. Källa: Befolkningsprognos 2020-2031, Ale kommun.  
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4 Lokalbestånd 
 

Totalt disponerar Ale kommuns verksamheter cirka 185 000 kvadratmeter lokalyta varav 

cirka 75% ägs av kommunen. Resterande 25% hyrs in från externa fastighetsägare. 

 
Diagram som visar fördelningen mellan kommunägda lokaler och externt inhyrda. Diagrammet baseras på 

uppgifter från Ale kommuns verksamhet fastighet (2020). 

 

Sektor ATO hyr drygt 41 000 kvm, fördelade över drygt 40 objekt. Drygt 90% av 

lokalbeståndet har en extern fastighetsägare och utgör 94% av sektorns årliga hyreskostnader 

om drygt 65 miljoner kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för lokalerna är 1 582 

kronor/kvm och år. 

 

Sektor KoF hyr cirka 41 000 kvm, fördelade över cirka 35 objekt. 3% av lokalbeståndet har 

en extern fastighetsägare och utgör drygt 5% av sektorns årliga hyreskostnader om knappa 25 

miljoner kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för lokalerna är 613 kronor/kvm och år. 

 

Sektor U hyr drygt 86 000 kvm, fördelade över cirka 60 objekt. Knappt 1% av lokalbeståndet 

har en extern fastighetsägare och utgör knappa 22% av sektorns årliga hyreskostnader om 

drygt 98 miljoner kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för lokalerna är 1 141 

kronor/kvm och år. 

 

Övriga förvaltningsbyggnader lokaler för sektor S, SB och KS som hyr drygt 17 000 kvm. I 

ytan ingår även drygt 5 000 kvm tomställda lokaler. Knappt 16% av lokalbeståndet har en 

extern fastighetsägare och utgör drygt 29% av sektorernas årliga hyreskostnader om drygt 13 

miljoner kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för lokalerna är 778 kronor/kvm och år.  
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Ale kommuns totala hyreskostnad för verksamhetslokaler och anläggning uppgår till 202 

miljoner kronor 2020.  

 
 

 
Diagram som illustrerar hyreskostnad och kostnadsfördelning för verksamhetslokaler. Diagrammet baseras på 

uppgifter från sektor Service verksamhet fastighet (2020). 

 

 

 
Foto: Roland Magnusson/Mostphotos 
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5 Strategiska behov 
 

Ale kommun behöver uppdatera och i de fall det saknas ta fram styrdokument, arbetsmetoder, 

program och utredningar för att få en effektiv och transparent lokalplanering samt klargöra 

hur lokalbehov som uppstår eller förväntas uppstå ska tillgodoses och vilka metoder som 

används i planeringen. 
 

5.1 Lokalplaneringsprocess 
 

Lokalplaneringsprocess Ale kommun, antagen av KF 2017, behöver omarbetas utifrån att 

servicenämnden har övertagit ansvaret för lokaler. Processen behöver inkludera fler 

verksamheter för att samtliga behov ska kunna lyftas fram i lokalförsörjningsplanen. 

Omarbetning ingår i sektor service utvecklingsuppdrag och har påbörjats av verksamhet 

fastighet under 2020. 

5.2 Strategisk och taktisk planering 
 

En taktisk planering behöver göras för att se om enskilda projekt bör tidigareläggas eller om 

det finns verksamheter som kan byta lokal för att lösa och genomföra andra behov. Det 

behövs en taktisk planering för ett flertal områden i kommunen för att få en långsiktig hållbar 

utveckling av lokaler. En långsiktig planering innebär att markinköp kan göras i strategiskt 

hållbara lägen, alternativt att servicenämnden förbinder kommunen att köpa eller hyra lokaler 

av privata exploatörer. 

5.3 Ramprogram 
 

Det behöver finnas ramprogram för hur lokaler för kommunal service ska utformas. Syftet med 

programmen är att skapa vägledning för lokalutformning i om-, till- och nybyggnad för att stärka 

lokaleffektivitet och likvärdighet. Sektor utbildning har under 2020 tagit fram ramprogram för 

förskola och skola som antagits av utbildningsnämnden. 

5.4 Lokalbank 
 

En lokalbank är under uppbyggnad för samtliga verksamhetslokaler, både internt och externt 

inhyrda, samt uthyrda och lediga lokaler. Lokalbanken ska bland annat innehålla information 

om beläggning, yta och rum, underhållsplan, gränsdragningslista, nuvarande funktion, 

planlösning och gällande avtal. Informationen ska användas för att underlätta både den 

långsiktiga planeringen och kortsiktiga förändringar samt vara transparent för 

verksamheterna. 

5.5 Kapacitetsutredning 
  

Tillgång och begränsande kapacitet i befintliga lokaler ska utredas. Kapacitetsutredningen ska 

bedöma lokalanvändning och kapacitet utifrån tekniska begränsningar och verksamhetens 

förutsättningar samt ge en övergripande analys över vad som behöver genomföras för optimering 

och förbättring. Arbetet har påbörjats under 2020. 
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6 Sektorernas behov  
 

Samtliga strategiska behov och lokalbehov som lagts fram för perioden 2021-2030 redovisas i 

bilaga 1. Behoven är dels uppdelade efter ortsspecifika behov, dels behov som inte behöver 

en specifik lokalisering.   

 

Lokalförsörjningsplanen har tagit hänsyn till delkommunala och regionala behov vilka 

påverkar lokalbehov i Ale kommun. Behoven finansieras inte av Ale kommun, men de bör 

samordnas med kommunala verksamheter. Behoven avser lokaler för ambulans, 

räddningstjänst och Västtrafik. 

 

Underlaget till lokalförsörjningsplanen är sektorernas behovsanalyser. Utöver 

verksamhetslokaler finns det bostäder, utomhusanläggningar, lekplatser och driftdepåer. 

 

6.1 Sektor arbete, trygghet och omsorg 
 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för verksamheterna funktionshinder, 

äldreomsorg, särskilda boenden, hälsa och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. I 

nämndens ansvar ingår också kommunens tillsyn och tillståndsverksamhet enligt 

alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, kommunens uppgifter enligt 

skuldsaneringslagen samt flyktingmottagande. 

 

I lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (1§) anges att varje kommun ska planera 

bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning genomförs.  

 

Utöver ansvaret för bostäder ansvarar nämnden för verksamhet som behöver ändamålsenliga 

lokaler för att kunna tillgodose medborgarnas behov på bästa sätt och för att tillförsäkra 

medarbetare en god arbetsmiljö. Till största del är de lokaler som omsorgs- och 

arbetsmarknadsnämnden nyttjar för sina verksamheter externt ägda lokaler. Rikshem AB är 

den största fastighetsägaren, men även AB Alebyggen, Fastighets AB Balder samt Svenska 

Stenhus äger några av nämndens verksamhetslokaler och boenden. Nämnden är även 

beroende av tillgången på framförallt hyresrätter i kommunen för exempelvis sociala 

kontrakt, nyanlända och äldre som behöver ett mer tillgängligt boende. 

 

6.1.1 Särskilt boende för äldre 
 

Särskilt boende är en boendeform för den som har stora behov av omvårdnad och som inte 

längre kan bo kvar i sin vanliga bostad trots omfattande hjälp eller där behoven inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Det finns tre former av särskilda boenden i Ale kommun: 

• Demensboende som är till för personer med demenssjukdom. 

• Somatiskt boende som är till för personer med kroppslig sjukdom eller fysisk 

funktionsnedsättning.  
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• Psykogeriatriskt boende som är till för personer med psykisk sjukdom med komplicerad 

behovsbild  

 

I särskilt boende ges tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Den boende står själv för 

hyreskontrakt, betalar hyra samt har en egen hemförsäkring. Dessutom betalar den boende en 

avgift för kost och omvårdnad. 

I kommunen finns idag fem särskilda boenden: 

• Fridhem, Surte, 30 bostäder 

• Backavik, Nödinge, 40 bostäder 

• Björkliden, Alafors, 32 bostäder 

• Klockareängen, Skepplanda, 48 bostäder 

• Ale Seniorcentrum, Älvängen 50 bostäder varav 20 är avsedda för korttidsvistelse  
 

Ale har en relativt ung befolkning men antalet äldre kommer att öka framgent. Under de 

närmaste åren är det framför allt den äldre gruppen, 80+ år, som ökar. Den yngre 

pensionärsgruppen, 65-79 år, förväntas minska de närmaste åren för att sedan öka igen. Då 

Ale har en förhållandevis stor andel yngre äldre som har beslut om särskilt boende är det 

viktigt att följa utvecklingen av båda åldersgrupperna. 

 

 
Utveckling för olika åldersgrupper. Källa: Utmaningar/möjligheter respektive nämnd inför budget 2021, 

Förvaltningsledning, Ale kommun. 

 

Behovet av särskilt boende för åldersgruppen 80+ är direkt kopplat till förekomsten av 

demensdiagnoser i de högre åldrarna. Demensdiagnoserna ger sådana behov som är svåra 

eller omöjliga att tillgodose i fortsatt kvarboende i egna hemmet.  
 

Planeringsarbetet för ett nytt särskilt boende i de södra kommundelarna bör påbörjas 

omgående för att stå klart när behoven ökar 2023-2024. 
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Foto: scandinav_y6ov 

 

6.1.2 Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning 

 

Det finns två former av bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning; 

gruppbostad och servicebostad. Utöver dessa boendeformer finns en insats inom LSS som 

benämns annan särskilt anpassad bostad. 

 

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 

omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Syftet 

med gruppboendet är att vuxna personer med funktionsnedsättning som inte klarar eget 

boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och 

skapa sig ett eget hem. Gruppbostaden består av ett litet antal lägenheter som är grupperade 

kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. 

 

Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till personal 

men till viss del klarar ett enskilt boende. En servicebostad består av ett antal lägenheter som 

har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade 

efter den enskildes behov och ligger samlade i samma hus eller kringliggande hus. Där det 

finns flera servicebostäder ska det också finnas gemensamma utrymmen för service och 

gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad. 
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I kommunen finns idag följande gruppboenden: 

Krokstorp, Älvängen, 11 platser fördelade på tre hus 

Björklövsvägen, Älvängen, 6 platser 

Klöverstigen, Nödinge, 6 platser 

Byvägen, Nol, 4 platser barnboende 

 

Dessutom finns dessa servicebostäder: 

Fyrklövergatan, Nödinge, 10 platser 

Klockarevägen, Nödinge, 13 platser (varav 2 sambo) 

Kontakten, Älvängen, 10 platser 

Surtehöjd, Surte, 8 platser 

Änggatan i Älvängen, vån ett 7 platser (SoL), vån två 11 platser (LSS), samt några ordinära 

lägenheter för personer som klarar ett mer självständigt boende. 

Skepplandavillan med 2 SoL platser. 

 

Verksamhet funktionshinder ser ett behov av 105 nya boendeplatser/lägenheter de kommande 

10 åren.  

 

Verksamheten planerar även för att årligen avsätta ett antal lägenheter särskilt för dess behov. 

 

Byggnationen av nya boenden gör att kostnaderna för köpta platser kommer att minska. 

 

6.1.3 Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning 
 

Insatsen daglig verksamhet är en av LSS-lagens tio insatser och riktar sig till personer som 

omfattas av personkrets 1 och 2 enligt 1§ LSS, är 18-67 år och som inte redan arbetar eller 

studerar. Syftet med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna 

leva som andra och tillsammans med andra, detta gäller inte minst inom området arbete och 

sysselsättning. 

 

Om beslut inte kan verkställas om daglig verksamhet i egen regi måste insatsen köpas externt. 

En köpt plats innebär normalt en merkostnad för kommunen. Verksamheten ser ett behov av 

ytterligare 60 platser de kommande 10 åren. 

 

6.1.4 Korttidsvistelse och korttidstillsyn 
 

På korttidsverksamheten inom Ale kommun finns det möjlighet för barn och ungdomar med 

funktionshinder att få beslut om korttidstillsyn och korttidsvistelse verkställd. Insatsen kan 

erbjudas både som social träning och miljöombyte eller som avlastning för anhöriga. Syftet 

med vistelsen är att barnen/ungdomarna ska ges möjlighet till socialt umgänge samt att 

familjen ska ges avlastning. Korttidsverksamheten finns på Korttidshemmet i Nödinge samt 

på Korttidshemmet i Älvängen. 
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Precis som för övriga delar av verksamheten så blir konsekvensen av att inte kunna verkställa 

beslut i egen regi att insatsen måste köpas från extern part vilket både får en negativ inverkan 

ekonomiskt och kvalitetsmässigt. 

Verksamheten ser ett behov av ytterligare 20 platser de kommande 10 åren. 

 

6.1.4 Träffpunkt och boendestöd 
 

Treklöverns träffpunkt för Alebor med psykisk ohälsa har idag lokaler i Nol, som av många 

upplevs svårt att ta sig till. För att öka tillgängligheten till verksamheten skulle en lokalisering 

i Älvängen eller Nödinge vara bättre. 

 

Boendestödet har idag en lokal inom Ale Seniorcentrum i Älvängen, som inte räcker till för 

att täcka behovet av personal som idag uppgår till tio personer. Personalantalet väntas 

dessutom öka de kommande åren. 

 

I syfte att effektivisera dessa två verksamheter skulle de med fördel kunna samlokaliseras. 
 

6.1.5 IFO – individ och familjeomsorg 
 

Inom IFO möter verksamheten behov av bostäder för olika målgrupper; ensamkommande 

barn som uppnått ålder 18 till 21 år, vuxna nyanlända som anvisas kommunen enligt 

bosättningslagen, personer som av olika anledningar är i behov av akut skydd och/eller 

jourboende (t.ex. på grund av våld i nära relation), bostadslösa som är i behov av akutboende 

(s.k. tak över huvudet) samt personer som av olika anledningar så som exempelvis missbruk, 

har behov av nämndens stöd för att kunna återgå till eget boende från bostadslöshet.  

 

Idag disponerar IFO jourlägenheter, referenslägenheter, lägenheter för sociala kontrakt och 

ser ett framtida behov enligt följande: 

 

• Lägenheter för utslussning av ensamkommande som uppnår myndighetsålder, 5 

lägenheter / år de närmaste 5 åren 

• Lägenheter för familjer (anknytningsinvandring), 5 stora lägenheter / år de närmaste 5 

åren 

• Lägenheter för ensamhushåll, vuxna nyanlända, 10 små lägenheter / år de närmaste 5 åren 

• Bostad 1, 3-5 lägenheter / år de närmaste 5 åren 

• Jourboende, 3 lägenheter / år de närmaste 5 åren 

• Referenslägenhet, 3 lägenheter / år de närmaste 5 åren 
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6.1.6 Verksamhetslokaler 

6.1.6.1 Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten 

 

Nu bedrivs arbetsträning och arbetsförmågebedömning i lokaler som tidigare nyttjats för 

konferens Alafors Fabriker. Då Konferens Alafors fabriker har avslutats och sektorn sagt upp 

lokalen behöver verksamheten nya lokaler. 

 

6.1.6.2 IFO-huset 
 

I IFO-huset i Nödinge finns kontorsplatser, mötesrum, samtalsrum och personalutrymmen. 

Verksamheterna är sedan länge trångbodda och har hittills löst fler arbetsplatser genom att 

dela av rum vilket inte är en optimal lösning. 

Intentionen är att hela IFO-huset ska inrymmas i det nya kommunhuset men fram till att det 

kan stå färdigt behövs en helhetslösning för medarbetarna i IFO-huset tas fram. 

 

6.1.6.3 Äldreomsorg, hemtjänstens personal 
 

Antal personer med hemtjänst har ökat de senaste åren och fortsätter att öka, även om 

prognoser visar på en svagare ökning de kommande åren. Samtidigt bor de äldre kvar hemma 

längre innan de flyttar till särskilt boende och har därmed ett ökat behov. 
 

Lokalerna för hemtjänstens personal behöver vara anpassade efter verksamhetens behov av 

kontorsplatser, omklädningsrum med dusch, tvättstuga samt personalrum. Då 

personalgrupperna ökar och personalbehovet ser ut att fortsätta öka, behöver lokalerna ses 

över regelbundet. 
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6.2 Sektor Kultur- och fritid 
 

Kultur- och fritidsverksamheten består till stor del av icke lagstadgad verksamhet. 

Verksamheten fyller en viktig funktion för invånarna i Ale kommun genom att bland annat 

erbjuda allmänkultur, bibliotek, ungdoms- och idrottsverksamhet. 

 

Ändamålsenliga lokaler, väl anpassade för verksamheten, måste finnas för att nämnden ska 

kunna fullgöra sitt uppdrag enligt gällande lagar och politiskt antagna mål. 

 

Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för: 

• Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor exempelvis 

Vikingagårdens långhus 

• Kultur- och fritidsverksamhet allmänt 

• Folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen 

• Museiverksamhet 

• Kulturarv och kulturminnesvård 

• Kulturskolan 

• Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet 

• Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar 

• Samlingslokaler 

• Uppgifter enligt spellagen 

• Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling 

• Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda 

riktlinjer) i samråd med respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver 

sin verksamhet 

• Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium 

• Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal idrotts-, 

fritids- eller kulturanläggning 

 

Basverksamheten för kultur och fritid är: 

 

• Ale fritid 

• Öppen ungdomsverksamhet 

• Bibliotek 

• Allmänkultur/kulturskola 

 

6.2.1 Ale fritid 
 

I samband med att utredningen görs inom utbildningsnämndens ansvarsområde för en ny 

skola i Nol/Alafors måste även kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden vägas in. En 
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ökande befolkning i Nol/Alafors i kombination med en större skola leder till ett ökat behov 

av en fullstor idrottshall. 

  

Under 2019 byttes reningsverket i Skepplanda simhall vilket har lett till en något förbättrad 

kapacitet samt en förlängd livslängd på 10–15 år. En förberedande planering för en ny simhall 
bör påbörjas senast 2023.  
 

I kommunens investeringsbudget 2021 finns avsatta medel för att utveckla omklädningsrum 

på Jennylund. Dialog med olika aktörer pågår för att skapa en framtida vision för 

området och denna bör färdigställas innan investeringen av omklädningsrum genomförs. 

 

Det finns ett behov av anpassade lokaler för kampsport och gymnastik i kommunen. 

Föreningarna ser ett ökat antal utövare, ung som gammal, i de verksamheter som bedrivs i 

kommunen idag och befintliga lokaler ger inte utrymme för en expansion av nämnda 

verksamheter.  

 

Fritidsbanken är en relativt nystartad verksamhet som lånar ut utrustning för en aktiv fritid till 

Ale kommuns medborgare. Målsättningen är att alla ska ha samma möjlighet att prova på 

olika idrotter på ett hållbart sätt. Fritidsbanken är också en verksamhet som erbjuder 

arbetsträning och praktik för nyanlända, ungdomar, långtidsarbetslösa samt personer inom 

dagliga verksamheten. Fritidsbanken hyr idag lokaler i Älvängen. 

 

Sektor kultur- och fritid ansvarar sedan maj 2020 för verksamheten i Fritidsbanken. Lokalen i 

Älvängen är ändamålsenlig för verksamheten – lokalen samnyttjas med ATO och är därav 

starkt beroende av ATO:s beslut kring lokalisering av verksamhet. 

 

6.2.2 Kulturverksamhet 
 

Ombyggnaden och upprustningen av Ale kulturrum och Da Vinciskolan är i stort sett 

genomförd. Trots att ombyggnaden har skett med grundskolans behov som utgångspunkt har 
kulturskolan i hög grad fått sina lokalbehov tillgodogjorda i Nödinge. Dock saknas anpassade lokaler 

för teaterundervisning. 

 

Fortsatt ökad dialog och samverkan med skolorna i kommunen är en framgångsfaktor i att 

resursoptimera våra gemensamma lokaler. Inte minst i Skepplanda där kulturskolan inte har 

någon verksamhet idag. 

 

Med anledning av kommunens prognostiserade tillväxt är det ytterst viktigt att 

kulturverksamheten deltar i nyprojekteringar. Ale kommun är också i stort behov av en 

utställningshall, inte minst som ett led i att skapa levande mötesplatser med olika 

kulturyttringar i fokus. 
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6.2.3 Bibliotek 

 

Lokalerna för huvudbiblioteket i Ale Kulturrum är inte optimala för ett modernt och 

framåtsiktande bibliotek. När biblioteket byggdes 1995 var helhetstanken kring ett 

gymnasium med kulturprofil och kulturhustanken bärande. Den situationen har förändrats 

sedan det istället blev en högstadieskola. Den digitala utvecklingen har också i grunden 

förändrat biblioteksverksamheten, med ett stort utbud av e-tjänster och hög grad av 

automatisering. De nya lösningarna begränsar både användarnas upplevelse och 

medarbetarnas arbetsmiljö. 

 
Foto: Allan Karlsson 

 

Om biblioteket integrerades i ett nytt kommunhus kan behoven projekteras in från 

början. Dessutom skulle kommunen, såväl förvaltning som politisk nivå, få en naturlig 

mötesplats med allmänheten i en tid då vikten av kontakt och dialog med medborgarna 

betonas. Här skulle bibliotekets demokratiska roll jämte det kulturella uppdraget förstärkas. 

 

Älvängens meröppna bibliotek finns idag i Resecentrum i Älvängen. Lokalen tillhör 

Västtrafik och avtalet gäller till 2023-11-30. I arbetet med FÖP Älvängen bör bibliotekets 

placering tas i beaktande i ortens fortsatta utveckling. Redan idag är bibliotekets yta (180 

kvm) för liten för lokalsamhällets behov. Kan jämföras med Skepplanda bibliotek som har ca 

375 kvm.
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6.2.4 Öppen ungdomsverksamhet  
 

För att klargöra behov som ger den öppna ungdomsverksamheten förutsättningar att bedriva 

en kvalitativ, inspirerande och modern verksamhet behövs fördjupade behovsanalyser, 

framförallt i Bohus och Älvängen. Ungdomar behöver ha relativ närhet till sin mötesplats. 

Utifrån attraktivitet och tillgänglighet bör lokalerna etableras utanför högstadieskolorna. 

Bakgrunden är bland annat att verksamheten riktar sig även till gymnasieelever som finner sin 

gamla högstadieskola oattraktiv som mötesplats samt att en del ungdomar drar sig för att gå 

tillbaka till sin skola på sin fritid. 

 

Utöver de befintliga mötesplatserna finns ungdomsinitiativ kommunicerade till sektorn vad 

avser behov av en motorgård i kommunen. Initiativet kommer från motorburna ungdomar 

som efterfrågar en mötesplats för att gemensamt kunna mecka med sina A-traktorer/mopeder. 

Detta initiativ ingår som del i den fördjupade lokalanalys som genomförs. 
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6.3 Sektor utbildning 
 

Utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. 

Förskola och skola ska ge barn och elever förutsättningar att utveckla förmågor, kunskaper 

och färdigheter och i samarbete med hemmen främja den harmoniska utvecklingen till 

ansvarskännande samhällsmedlemmar.  

 

Utbildningsnämndens verksamhet regleras bland annat av skollagen, läroplaner och 

Skolverkets författningssamling.  

 

Nämnden ansvarar för: 

 

• Förskola 

• Pedagogisk omsorg 

• Fritidshem 

• Förskoleklass 

• Grundskola 

• Grundsärskola 

• Gymnasieskola 

• Gymnasiesärskola 

• Kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning 

• Särskild utbildning för vuxna 

• Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

 

Gemensamma funktioner för sektorn är: 

 

• Modersmål och studiehandledning 

• Elevhälsa 

• Utveckling 

• Administration och ledningskontor 

 

Utbildningsnämnden behöver ändamålsenliga lokaler, väl anpassade för verksamheten, för att 

kunna fullgöra sitt uppdrag utifrån gällande lagar och politiskt antagna mål. För att kunna ta 

det lagstadgade kommunala ansvaret och möta ett ökat behov av förskole- och elevplatser 

behöver kapaciteten för förskolor och skolor öka. Att leva upp till det lagstadgade ansvaret 

blir allt svårare. Behoven för sektor utbildning redovisas utan hänsyn taget till prioriterade 

och beslutade projekt. Genomförandeprojekt har tagits med vid behovsbedömningen. 

6.3.1 Förskola 

 

Förskoleverksamheten är reglerad i skollag, läroplan, allmänna råd och kommunala 

måldokument. Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan 

ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.  
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Förskola ska erbjudas alla barn från ett års ålder bosatta i Sverige och som inte har börjat i 

annan utbildning.  

 
Kapaciteten inom förskolan styrs av lokalerna, gruppernas storlek, barnens ålder och behov samt 

personalens kompetens. Ale kommun måste stärka arbetet med att skapa förutsättningar i form 

av såväl personal som resurser samt lokaler för att säkerställa en kvalitativ utbildning på 

förskolan. Av organisatoriska och ekonomiska skäl bör mindre enheter antingen avvecklas eller 

byggas ut.  

 

 

 
Svenstorps förskola i Älvängen stod klar våren 2020. Foto: DSCO167
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6.3.1.1 Förskoleplatser  
 

Ale kommun har 25 förskolor (2020-12-31) samt pedagogisk omsorg i Nol, Älvängen och 

Skepplanda. Inom verksamheten finns också en familjecentral med Öppen förskola. Kartan 

visar förskolornas geografiska lägen. Svarta cirklar visar kommunala förskolor och röda 

cirklar fristående förskolor. De fristående förskolorna är Paradiset, Ekolek, Noas ark, 

Alkotten, Kristallen och Barnkullen. 

 

 
 
Kommunala och fristående förskolor
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Ort Antal platser 

2031 
Relativ kapacitet 2031 
(år då underkapaciteten börjar uppstå) 

Nuvarande förfarande Närhetsprincipen 

Surte 191 -78 (2025) -70 (2030) 
Bohus 197 -58 (2020)    -5 (2031)   
Nödinge 539              -255 (2026)  -129 (2028) 
Nol 262                 35                     29 
Alafors 137                -71 (2020)                  19 
S/K/R  54                   -2 (2027)                -60 (2020) 
Älvängen 632                -64 (2026                 23 
Skepplanda 156 -27 (2020)                -92 (2020) 
Hålanda               30                  -2 (2021)  
Alvhem    54                   2                  13 

Källa: behovsanalys för lokaler 2022-2031, Sektor utbildning 

 

Tabellen visar relativ kapacitet, kapacitet i förhållande till behov, utifrån antalet platser 2031, både 

utifrån nuvarande förfarande och närhetsprincipen. Inom parentes anges det år då underkapaciteten 

börjar uppstå.  
 

Nuvarande förfarande. Beläggningsgrad uträknad utifrån antal placerade barn i förhållande 

till befolkningsprognosen 2020. Ingen hänsyn tagen till närhetsprincipen. 

Närhetsprincipen. Uträkning av antal barn som skulle varit placerade på ortens förskolor om 

det funnits tillräckligt antal förskoleplatser.  

 

En konsekvens av att det inte finns en jämn fördelning av antal förskoleplatser mellan orterna 

är att kapaciteten på en del av förskolorna gör att det inte finns förutsättningar att placera alla 

barn på önskad ort. Barn från Hålanda, Nol, Alafors, Starrkärr och Skepplanda placeras på 

annan ort i avsaknad av platser på hemorten. Det innebär en osäkerhet i planeringsarbetet 

avseende nyttjande av platser, omplacering mellan orter samt att vårdnadshavare väljer att 

avvakta och barnet står kvar i kö i väntan på en omplacering.  

 

Placeringar görs utifrån en vattenfallseffekt där barn från till exempel Starrkärr placeras i 

Alafors så att barn från Alafors får erbjudas plats i Nol. Barn från Nol erbjuds i sin tur plats i 

Nödinge. För Alafors, Starrkärr och Skepplanda finns inga åtgärder som kan påverka den 

negativa trenden. I Nol står en ny förskola klar 2021, vilket ger andra förutsättningar för 

placering. 

Vattenfallseffekt
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6.3.2 Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
 

Den obligatoriska verksamheten inom nämndens ansvar består av 12 registrerade skolenheter. 

Dessutom har nämnden inom detta verksamhetsområde ansvar för förskoleklass och 

skolbarnomsorg. Kartan visar skolornas geografiska lägen och skolområden.
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Skolans övergripande uppdrag och därmed utbildningsnämndens uppdrag, innebär att 

utbildningen ska vara likvärdig och att alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. 

Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I utbildningen ska 

hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Skolan ska arbeta för att kompensera för elevers 

olika bakgrund och förutsättningar. Eleverna ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 

långt som möjligt. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden samt främja lusten att lära. Alla som arbetar i skolan ska verka för att 

utbildningen främjar de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling. Utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer.  

 

6.3.2.1 Behov grundskoleplatser 
 

I arbetet med att ta fram behov av grundskoleplatser har följande beaktats: 

 

• bedömning av skolans pedagogiska kapacitet, antal elever, i befintliga lokaler. 

• bedömning av matsalens kapacitet, antal platser. Hänsyn tagen till brandföreskrifter. 

• antal klassrum och grupprum. 

• antal elever från annan kommun. 

• konsekvensbeskrivning för verksamheten utifrån befintliga lokaler. 

 

Tabellen visar relativ kapacitet, kapacitet i förhållande till behov, utifrån antal platser 2031 

samt det år då underkapaciteten börjar uppstå. 

 
Ort Skola Antal platser 

2031 
Relativ kapacitet 
2031 

År då underkapaciteten 
börjar uppstå 

Surte Surteskolan 280  -98 2024 

Bohus Bohusskolan 555 -132 2023 

Nödinge Nödingeskolan 420 -132 2027 

 Kyrkbyskolan 400    14  

 Da Vinciskolan 574     -9 2031 

Nol Nolskolan 350    -48 2022 

Alafors Himlaskolan  -308 2024 

Älvängen Krona/Madenskolan 825 -142 2024 

 Aroseniusskolan 400 -267 2020 

Skepplanda Garnvindeskolan 300    39  

 Alboskolan 225    21  

Behov av antal platser 2031 skola. Källa: Behovsanalys för lokaler 2022-2031, Sektor utbildning. 
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6.3.2.2 Grundsärskola 
 

Särskolans och utbildningsnämndens uppdrag överensstämmer med uppdraget för skolan. 

Grundsärskola finns på Kronaskolan, årskurs 1–6, och på Aroseniusskolan, årskurs 7-9.  Ett 

antal elever går individintegrerade på sin hemskola med specialpedagogiskt stöd från 

särskolan. Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola utan köper platser, framförallt i 

Kungälv. 

6.3.2.3 Fritidshem 

 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i 

högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från 

elevernas behov, intressen och initiativ.  

6.3.3 Gymnasium 

 

De delar inom gymnasial utbildning som Ale bedriver i egen regi är 

introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Övrig gymnasial 

utbildning, däribland gymnasiesärskola, köper Ale sedan några år tillbaka och då främst inom 

Göteborgsregionen. Ett arbete har påbörjats, tillsammans med Komvux, med att bygga ut 

introduktionsprogram yrkesutgång. 

 

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i 

gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Aktivitetsansvaret innebär 

att kommunen har ett motivationsskapande och aktivitetsskapande uppdrag.  
 

Ale gymnasium finns i Älvängen. Lokalerna hyrs av Samhällsbyggnadsbolaget och avtalet 

gäller till 2022-12-31. Med nuvarande elevgrupp och de anpassningar som krävs klarar 

lokalerna av 90 elever. Höstterminen 2020 fanns det 87 elever på Ale gymnasium. 

 

Det är svårt att prognosticera elevunderlaget på lång sikt eftersom det bland annat styrs av 

nationella beslut. Verksamheten har höga krav på anpassningar för enskilda elever vad gäller 

tider, uppgifter, arbets- och studiemiljö. Elevhälsan och det förebyggande hälsoarbetet har en 

central roll på skolan. Lokalerna möter inte behovet av flexibilitet med anpassningar, utifrån 

elevers behov, i tillräcklig grad.  
 

6.3.4 Vuxenutbildning 
 

Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig funktion i Ale kommuns arbete med 

hållbarhet enligt Agenda 2030. Ansvaret består idag av den kommunala vuxenutbildningen 

med uppdrags- och påbyggnadsutbildningar, utbildning i svenska för invandrare och särskild 

utbildning för vuxna. Vissa utbildningar som Ale kommun inte kan erbjuda köps in av 

externa aktörer och kommuner. 

 

Komvux har lokaler i Himlaskolan, Alafors. Komvux disponerar nio klassrum, två grupprum, 
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tio arbetsrum och två studiehallar. Utöver det finns en hemkunskapssal som Komvux och 

Himlaskolan samnyttjar. Det finns behov av att ställa om en NO-sal till vanligt klassrum. Idag 

är det cirka 300 elever inskrivna, exklusive de som läser på Hermods, via distans.  

 

Komvux lokaler fungerar för dagens verksamhet även om antalet grupprum är begränsat. Det 

finns möjlighet till viss utökning av verksamheten avseende klassrum genom bättre 

utnyttjande av salar hela dagar och hela veckan. Lokalerna är i behov av invändigt underhåll. 

Prioritering av åtgärderna behöver göras när det finns beslut på hur länge verksamheten ska 

vara kvar i befintliga lokaler.  
 

För att effektivisera och öka flexibilitet och målgruppsanpassat utbud för Ale gymnasium och 

vuxenutbildningens elever är en samverkan mellan verksamheterna en lösning. Behovet är 

gemensamma lokaler för verksamheterna till en lägre hyreskostnad än dagens nivå. 

Tillgängligheten ökar om lokalerna ligger i anslutning till kollektivtrafik. 

 

6.4 Sektor kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. Av kommunallagen framgår 

kommunstyrelsens ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter samt 

skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och 

kommunalförbund vilka kommunen är medlem i. 

 

Till kommunstyrelsen hör avdelningarna ekonomi, kansli och säkerhet, HR samt strategi och 

uppföljning. 

 

Sektor kommunstyrelsen har inget behov som i dagsläget eller i nära framtid inte går att 

hantera inom befintligt bestånd. Det nya kommunhuset i Nödinge förväntas fylla 

kommunstyrelsens framtida behov. Att etablera ett nytt kommunhus är angeläget givet flera 

faktorer såsom interkommunal samverkan, personalens trivsel, möjligheterna att rekrytera 

med flera. Vidare finns behov i ett nytt kommunhus av bättre sammanträdeslokaler, arkiv och 

närarkiv med mera, än vad som finns i befintligt bestånd. 

 

6.5 Sektor samhällsbyggnad 
 

Sektor samhällsbyggnad fullgör förvaltningens uppgifter för större delen av 

samhällsplaneringen; mark- och exploatering, detaljplanering, bygglovgivning, miljöärende, 

renhållning, vatten- och avlopp samt gata-park, bostadsanpassnings- och färdtjänstbeslut. De 

flesta beslut är på delegation av samhällsbyggnadsnämnden, några går till kommunstyrelsen.  

 

Tjänstemän bör samlokaliseras i ett nytt kommunhus. Utomhusverksamheterna bör på sikt 

utgå från två strategiskt utplacerade driftdepåer, eventuellt samlokaliserade med andra 

verksamheter, till exempel omklädningsrum och maskinparker. 

 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/


Ale kommun 

SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 

212000-1439 

Telefon 

0303-70 30 00 

E-post 

kommun@ale.se 

Webb 

www.ale.se 

 

 

32 

  

6.6 Sektor service 
 

I sektor service ingår: verksamhet kost med tre enheter uppdelade på områden; verksamhet 

fastighet & IT med enheterna IT, drift & underhåll samt lokalförsörjning; samt en verksamhet 

vars namn inte är bestämt vid skrivande stund med enheterna lokalvård (två stycken), 

verksamhetsservice samt stab. 

 

Bedömningen är att sektorn som helhet har balans mellan tillgång och behov av lokaler. Sektorn 

kommer att genomföra vissa förändringar men då de flesta handlar om intern förflyttning kommer 

detta inte innebära ett förändrat behov. 

 

Ett framtida kommunens hus beräknas fylla sektorns framtida behov. 
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7 Uppföljning lokalförsörjningsplan 
 

Redovisning status LFP 2020-2029 augusti 2020 
Övergripande: 

Kommunens hus 

Parkeringshus Nödinge 

 

ATO: 

Nya Boenden FH (Skepplanda) 

6 lägenheter i gruppbostad 3 boenden 

Gruppbostad Surte 

Lokaler för yttre hemtjänst – behovet har utgått 

Gruppbostad Nol 

Korttidstillsyn 

Särskilt boende södra kommundelarna 40-50 platser 

 

KoF: 

Jennylund ridanläggning 

Omklädningsrum Jennylund 

Planering av ny simhall 

Lägerverksamhet 

 

U: 

Surteskolan kapacitetsutredning 

Ny förskola Surte 

Bohusskolan utredning ny- om- och tillbyggnad 

Ersättning av Byvägens förskola Bohus 

Skolområdesutredning Nödinge 

Förskola Norra Kilandavägen Nödinge 

Förskola 1 och 2 Nödinge 

F-6 skola utbyggnad 1och 2 Nödinge 

Da Vinci/Ale kulturrum ombyggnad 

Förskola Norra Nol  

Ny förskola Folketshusvägen Nol 

Nolängens förskola 

F-6 skola Nol/Alafors 

Ny förskola Svenstorp 

Utredning skolområde Älvängen/Skepplanda 

Ersätta Madenskolan Älvängen 

Ersätta Hövägens förskola Älvängen 

Ny förskola 1 Älvängen 

Aroseniusskolan Älvängen 

Tillbyggnad Alboskolan Skepplanda 

Omställning Garnvindeskolan Skepplanda 

 

SB + S 

Driftsförråd gemensamt 

 

Grönt = projektledare 

utsedd och projektet 

pågår 

Gult = projektledare 

utsedd och projektet är i 

uppstartsfas 

Blått = projekt avslutat Vitt = ej påbörjat 
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Bilaga 1 Samtliga behov 
 

Kommunövergripande 
Sektor Verksamhet 

 

Behov Färdigställande Lokalisering Kommentar 

ATO Funktionshinder Daglig verksamhet 2022-2031  30 platser år 1-5 

30 platser år 6-10 

ATO Funktionhinder Korttidsvistelse 2022-2031 Centralt 10 platser år 1-5 

ATO Funktionshinder Korttidstillsyn 2022-2031 Centralt 10 platser år 1-5 

ATO Funktionshinder Bostad med särskild 

service, LSS 

2022-2031  105 lägenheter 

under de 

kommande 10 

åren. 

ATO IFO Lägenheter för 

utslussning av 

ensamkommande som 

uppnår myndighetsålder 

2022-2031  25 lägenheter år 

1-5 

ATO IFO Lägenheter för familjer 

(anknytningsinvandring) 

2022-2031  25 lägenheter år 

1-5 

ATO IFO Lägenheter för 

ensamhushåll, vuxna 

nyanlända 

2022-2031  50 lägenheter år 

1-5 

ATO IFO Lägenheter till Bostad 1 

(B1) 

2022-2031  15-25 lägenheter 

år 1-5 

ATO IFO Lägenheter för 

jourboende 

2022-2031  15 lägenheter år 

1-5 

ATO IFO Lägenheter till 

referenslägenheter 

2022-2024  15 lägenheter år 

1-5 

ATO Äldreomsorg Bostäder   Kommunen 

centralt fortsätter 

att stimulera 

byggandet av 

tillgängliga, väl 

anpassade 

bostäder i 

centrumnära läge. 

KoF Fritids-

verksamhet 

Ny simhall   Förberedande 

utredning bör 

starta senast 2023 

U Förskola Utreda tillbyggnad av 

befintliga förskolor 

   

U Gymnasium 

och Komvux 

Ersättningslokaler 2022  I samverkan nära 

bra kollektivtrafik 

SB Teknik Driftsförråd   Samlokalisering 

med andra 

sektorer 

S Projekt Strategiska 

styrdokument 

   

S Projekt Ramprogram   Standarder för 

lokaler i 

samverkan med 

verksamheterna 
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S Projekt Lokalbank   Information om 

Ale kommuns 

tomställda lokaler 

S Projekt Kapacitetsutredning för 

Ale kommuns lokaler 

   

 

Surte 

Sektor 

 

Verksamhet Behov Färdigställande Lokalisering Kommentar 

ATO Särskilt boende 

och hemsjukvård 

Särskilt boende 2023-2024 Surte/Bohus 40-50 platser 

U Förskola Ny förskola 2026 Surte 144 platser 

U Skola F-6 skola  Surte Enligt 

investeringsplan 

byggstart 2023 

 

Bohus 

Sektor 

 

Verksamhet Behov Färdigställande Lokalisering Kommentar 

ATO Särskilt boende 

och hemsjukvård 

Särskilt boende 2023-2024 Surte/Bohus 40-50 platser 

KoF Öppen ungdoms-

verksamhet 

Lokaler för 

kvällsverksamhet 

2022 Bohus Fördjupad 

behovsanalys 

behöver tas fram 

KoF Kultur och fritid Omklädningsrum 

Jennylund 

 Bohus Visionsarbete 

pågår och ska 

slutföras innan 

byggnation 

U Förskola Ersättning för 

Byvägens förskola 

2026 Bohus 144 platser 

U Skola F-9 skola  Bohus Enligt 

investeringsplan 

byggstart 2023 

 

Nödinge 
Sektor 

 

Verksamhet Behov Färdigställande Lokalisering Kommentar 

ATO Funktionshinder Träffpunkt och 

boendestöd 

2022-2031 Nödinge Lokal för 

träffpunkts-

verksamhet och 

kontor för 10-15 

personal 

KoF Kulturverksamhet Utställningslokal  Nödinge Kommunens hus 

KoF Bibliotek Nytt huvudbibliotek  Nödinge Kommunens hus 

KoF Fritidsverksamhet Lokaler för 

kampsport och 

gymnastik 

2021-2022 Nödinge  

KoF Fritidsverksamhet Lokal för 

Fritidsbanken 

2021 Nödinge Ändamålsenlig 

lokal om 

samlokalisering 

med ATO i 

Älvängen upphör 
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U Förskola Ny förskola 2024-2025 Nödinge  

U Förskola Ny förskola 2029-2030 Nödinge  

U Skola Kyrkbyskolan 

Elevplatser, matsal 

och idrottshall 

2026 Nödinge  

U Skola Utreda om- till- och 

nybyggnation 

 Skolområde Förutsättningar för 

utbyggnad av 

grundskolan i 

befintligt 

skolområde 

U Skola Kapacitet  Grundskola Utredning av 

idrottshall, 

specialskolor och 

matsal för 

befintliga 

grundskolor utifrån 

befolkningsprognos 

U Skola Elevplatser, F-6 2025 Grundskola Utökning med 180 

elevplatser på 

befintliga 

grundskolor 

ATO, 

KoF, 

U, KS, 

SB, S 

 Kommunhus 2026-2026 Nödinge Kommunens hus 

 

 

Nol 

 
Sektor 

 

Verksamhet Behov Färdigställande Lokalisering Kommentar 

KoF Kultur och fritid Fullstor idrottshall i ny 

skola Nol eller Alafors 

 Nol eller 

Alafors 

 

U Förskola Förskola 2024-2026 Nol Nyproduktion 

eller tillbyggnad 

befintlig förskola 

U Skola Ny skola F-6   Nol/Alafors Ersätter Nol- och 

Himlaskolans 

elevplatser 

VGR 

Räddn. 

tjänst 

    Ambulansstation 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/


Ale kommun 

SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 

212000-1439 

Telefon 

0303-70 30 00 

E-post 

kommun@ale.se 

Webb 

www.ale.se 
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Alafors 

 
Sektor 

 

Verksamhet Behov Färdigställande Lokalisering Kommentar 

KoF Fritidsverksamhet Fullstor idrottshall  Nol eller 

Alafors 

Vid byggnation 

av ny skola i Nol 

eller Alafors 

U Skola Ny skola F-6   Nol/Alafors Ersätter Nol- och 

Himlaskolans 

elevplatser 

 

Älvängen 

 
Sektor 

 

Verksamhet Behov Färdigställande Lokalisering Kommentar 

ATO Funktionshinder Träffpunkt och 

boendestöd 

2022-2031 Älvängen Lokal för 

träffspunkts-

verksamhet 

KoF Bibliotek Lokal för Älvängens 

meröppna bibliotek 

2023-2024 Älvängen  

KoF Öppen ungdoms-

verksamhet 

Lokaler för 

kvällsverksamhet 

2022 Älvängen Fördjupad 

behovsanalys 

behöver tas fram 

U Förskola Ersätta Hövägens 

förskola 

2024 Älvängen Enligt 

investeringsplan 

2021-2024 

byggstart 2022 

U Förskola Ny förskola 2026 Älvängen 180 platser 

U Skola Elevplatser F-6 

Madenskolan och 

Kronaskolan + 150 

elevplatser 

 Älvängen Skolområdes-

utredning tidigt 

skede pågår. 

U Skola Elevplatser 7-9  Älvängen Skolområdes-

utredning tidigt 

skede pågår 

 

Skepplanda 

 
Sektor 

 

Verksamhet Behov Färdigställande Lokalisering Kommentar 

U Förskola Omställning av 

Garnvindeskolan till 

förskola 

Snarast Skepplanda Skolområdes-

utredning tidigt 

skede pågår. 

180 platser 

 

U Skola Tillbyggnad av 

Alboskolan till F-6 

2024 Skepplanda Skolområdes-

utredning tidigt 

skede pågår 
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