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Ortsutvecklingsmöte: Nödinge 
Våren 2017 

 

 

 

Datum och tid 2017-04-25, 19:00-21:15 

Plats Musiksal rum 106, Ale Kulturrum, Nödinge 

Presidium Sven Pettersson, ordförande (S) 
Maj Holmström, 1:e vice ordförande (M) 
 

Sekreterare Marie Andersson Jigfelt 

Inbjudna Björn Järbur, kommunchef 
Paula Örn, kommunstyrelsens ordförande (S) 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

 74 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Nödinge 

Inledande presentation 
Ordförande Sven Pettersson hälsar alla välkomna till kvällens ortsutvecklingsmöte och presenterar 
presidiet, sekreteraren ock kvällens inbjudna gäster.   

Föregående mötesanteckningar 
Protokollet finns på www.ale.se 

Svar på tidigare frågor  
Svar på tidigare frågor finns på www.ale.se 
 
Frågor och svar från vårens möte 

Fråga: Handeln om Ale Torg och hur servicen på orten ska säkras när framför allt när 
Kungälv expanderar? 

Björn svarar, vi måste ta hand om vår egen tillväxt för att Ale i allmänhet och Nödinge i synnerhet 
behöver bli större som ort. Underlaget måste öka för att dagens handel ska överleva. Därför är 
målet att både Nödinge och Älvängen ska nå 12 000-13 000 invånare senast år 2030. Sen gäller det 
också att vi handlar på hemmaplan. 

Fråga: Varför är det olika förutsättningar för fria och kommunala förskolor/skolor, varför 
kan inte kommunen bara sig nej till fler friskolor?  

http://www.ale.se/
http://www.ale.se/
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Paula svarar, för att starta en friskola måste huvudmannen ansöka hos Statens skolinspektion om 
att få starta skolan. Om skolan uppfyller bestämmelserna och godkänns av Skolinspektionen 
erhåller den elevpeng från elevernas hemkommuner. Friskolor är sedan införandet av den nya 
skollagen från 2011 tvungna att följa samma läroplan som de kommunala skolorna. Friskolorna kan 
lättare öppna upp en förskola i ett befintligt hus, friskolor måste inte ha ett bibliotek, idrottshall 
och elevmatsal utan kan köpa det från annan aktör och bedriva den verksamheten där.  
 

Fråga: Varför kör Västtrafik med stora bussar , linje 415, från Nödinge till Relsbo,  
Sandsjö när det oftast bara sitter 2 passagerare ombord, är det rimligt när varken 
reseunderlag eller vägarna avsedda för så stora bussar., Har kommunen för möjlighet att 
påverka det?  
 
Paula svara, Västtrafik gör bara en upphandling var 10: år på det geografiska området, det är en så 
stor apparat att man gör det bara var 10: e år för att företagen ska ha möjlighet att driva det. Vi har 
haft den första upphandlingsdialogen inför 2019 med Västtrafik, vi måste komma ihåg att 
Västtrafik äger frågan till 100 procent, vi har framfört att vi vill ha mindre bussar. Kommunen har 
frågat Nobina bussdepå i Älvängen som finns för Ales behov, om en boggibuss någonsin blivit 
fylld vid högtrafik. Nobina har svarat att vi förmodligen inte fyller bussen. Kommunen har då 
framfört att vi klarar Ales busstrafik med mindre fordon.  
 
Fråga: Är det inte rimligt att kommunen bjuder in vägföreningen när kommunen ska 
lämna synpunkter till Västtrafik? 

Paula förtydligar att kommunen inte får vara med vid upphandling, bestämmer inte, får inte fatta 
några beslut. Paula svarar att hon inte kan svara på frågan här och nu.  

Fråga: återvinningsstationen vid Rödjans väg, set ut som en soptipp, var gör vi åt det? 
 
Paula svarar, det är inte kommunen som beställer eller har ansvar för återvinningsstationerna. 
Riskdagen har bestämt att det är förpackningsindustrin som är ansvariga för 
återvinningsstationerna. Vi vill inget annat än att kommunen ska äga ansvaret och pengarna. Det 
borde vara en kommunal angelägenhet, vi skulle sköta det med hjälp av vår renhållning.  
Björn säger att frågan är uppe i kommunfullmäktige, vi är lika angelägna som er om att lösa 
problemen. Vi hyr ut marken, vi kan titta över avtalen, villkoren, förut köpte förpackningsindustrin 
städningen av kommunen, nu har det upphört och tjänsten har gått över till Samhall.  

Fråga:  Socialtjänsten (IFO) delen upptar 28 lägenheter på Klöverstigen kan dom flytta till 
nya kommunhuset så att lägenheterna blir tillgängliga för allmänheten? 

Svar: Björn svarar att ca 400 medarbetare ska jobba i det nya kommunhuset. Kommunen äger 
numera Börjessons mekaniska, vi tittar på hur vi skulle kunna göra på kort sikt för att etablera 
administration där, exempelvis socialkontoret dock är det viktigt att poängtera detta är inget beslut 
utan en förstudie. Det skulle i samma stund skapa förutsättningar för Alebyggen att upprätta 
välbehövliga lägenheter i centrala Nödinge. 

Efter pausen visar Björn en video från Svenska mässan, med den glädjande nyheten att Ale 
kommun just denna dag fått utmärkelsen ”Årets kommun” i Göteborgsregionen*.  

Motiveringen lyder ”Ert ambitiösa arbete med att förbättra den kommunala servicen till 
näringslivet har resulterat i ett Nöjd Kund Index på 74 och regionens mest nöjda företagare”.  
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*Göteborgsregionen består av följande 13 medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Nya ärenden vid dagens möte 

- Tillväxt – vilka konsekvenser får det för Nödinge  

- Trygghet – rapport från höstens enkät/ workshop 

 

1. Tillväxt – vilka konsekvenser får det för Nödinge 

Björn tillsammans med Paula visar en presentation om tillväxt.  

Förutsättningar: Ny järnväg och motorväg har ändrat förutsättningarna i grunden, marknaden styr 
tillväxttakten. Marken ägs mestadels av olika byggföretag/exploatörer och de bygger när de anser 
att förtjänsten är den rätta. I 2017 års verksamhetsplan är tillväxtmålet satt till en 3 % 
befolkningsökning årligen för att ge rätt förutsättningar för kommunen att planera realistiskt och 
hållbart. 2016 ökade befolkningen med 687 invånare vilket var en ökning på 2,38 %. 

Tillväxt i Ale ger följande effekter, möter bostadsbristen, stärker kommunal service, stärker 
privat service, bättre förutsättningar för näringslivet, jämnare demografisk sammansättning, 
hållbarhet på sikt, prisökning på bostäder samt att kommunen lever upp till sitt åtagande enligt 
strukturöverenskommelsen.  

Regionala perspektiv, Björn visar en strukturbild över hur Göteborgsregionen (GR) ska 
utvecklas. Befolkningsökningen ska vara minst 10 000 invånare per år i regionen, Vi ska utveckla 
ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv kollektivtrafik samt politiken är överens om 
och har viljan att utveckla regionen. Just nu har GR passerat 1 miljon invånare. 

Björn visar befolkningsprognos 2016-2020 för alla orter i Ale kommun och en befolkningsprognos 
och tillväxt 2015 till 2030 för hela kommunen som förväntas blir cirka 45 000 personer. December 
2016 var vi 29 450 stycken kommuninvånare.  

 
Planerad byggnation av förskolor och skolor 2018-2027 
Kommunen räknar efter behov inom kommande 10 åren. Björn visar en sammanställning av 
lokalresursplanen och pågående lokalprojekt för Nödinge. Nödinges förskoleplatser minskar det 
närmaste åren. År 2020 börjar belastningen öka igen, och då bör en ny förskola färdigställd, när nya 
förskolor byggs ska det vara 6-8 avdelningar för att få bättre ekonomi, mer personal i 
gruppstorlekarna.  

Det svåra med att växa är att vi måste bygga på många platser och vid rätt tidperiod. Den stora 
utmaningen handlar om att kunna erbjuda plats i barnomsorgen så nära hemmet som möjligt och 
för att kunna uppfylla detta krävs det inte bara nybyggnation. För Ales del säger Paula att det är 
mycket som är byggt på 70-talet, det medför renoveringsbehov. Nödinge- och Kyrkbyskolan är 
renoverade utan att det för den sakens har tillkommit något nämnvärt nya platser.  

Björn säger att det blir billigare att bygga nytt än att renovera i vissa fall sett på kommunen i sin 
helhet. Da Vinciskolan år 7-9 ska renoveras med börjar 2018 och avslutas våren 2019 meddelar 
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Björn. 
 

Byggnation de kommande åren i Nödinge till och med 2026 
 
Björn visar planerad byggnation, om invånarantalet inte stämmer skjuter man upp den planerade 
byggstarten. Allt är planlagt för kommande byggnationerna. 

2. Trygghet – rapport från höstens enkät/ workshop 

Björn visar svar från trygghetsenkät från höstens ortutvecklingsmöte och informerar om hur det 
ser ut i Ale. 
Totalt svarade 365 personer på enkäten, för Nödinges del var det totalt 50 personer som deltog. 
Bland de svarande i Nödinge bor det flesta villa eller radhus samt är det lika många kvinnor och 
män som svarat. De flesta har inte hemmavarande barn. Mest otrygg är man utomhus på kvällar 
och nätter.  

Trygghetsindex för Nödinge är något lägre än för kommunen i stort. Alvhem och Hålanda och 
Starrkärr ligger trygghetsindexet högst. Nödinge har 53 % och det andra över 80 %. Det skiljer sig 
ganska mycket hur Nödingebor uppfattar sin situation vilket är en intressant fråga.  

Männen rent allmänt känner sig lite mer trygga än vad kvinnor gör vilket stämmer väl överens med 
den nationella statistiken. Ortsnivå är det samma mönster, tittar man istället hur respektive ort ser 
på sig själva, ligger inte Nödingeborna lägst utan det gör Nol. Älvängenborna uppfattar sig mindre 
trygga i Älvängen än Nödingeborna i Nödinge. Varför är det så? Det som är så spännande är att 80 
% av hela befolkningen i Sverige tycker år för år att tryggheten blir sämre och sämre. Det finns 
ingen evidens för att det är så enligt det data som beskriver tryggheten. Viktig fråga att ta till sig då 
vi känner och uppfattar sakerna annorlunda är den faktiska verkligheten.   
Övervakning tycker 95 % av befolkningen har inte något emot övervakning, de återstående 5 % 
ställer sig mot kameraövervakning. Uppdraget i Ale är att se på kameror på ett annat sätt och 
kommunen kommer att ansöka till Länsstyrelsen om att få sätta upp kameror på några strategiskt 
utvalda platser. 

Aktivt samarbete med polisen, närpolisen som fungerar bra.  

Praktiska trygghetsåtgärder: 

Kommunen lägger ner mycket investeringspengar på tätortsbelysningen, ny belysning är uppsatt på 
baksidan av skolspåret då platsen uppfattades som otrygg. Byta ut lampor mer kontinuerligt med 
LED-lampor för bättre belysning, felanmälan görs i Fixa-min-gata funktionen. Det är en stor 
kostnad för kommunen, men detta som är viktigt för er måste vi ta till oss. 

Sociala tryggheten: Sjukvård ligger inom VG-regionen, har höjt samverkansnivån vi har med 
Västragötalandsregionen. Paula, Mikael och Björn träffar representanter för VG-regionen 2 ggr om 
året för att t.ex. tala om primärvården, om problemet med bemanning på vissa vårdcentraler. 
 

Nya kommunhuset 
Kommunens hus är vårt arbetsnamn på nya kommunhuset, Målet att en gemensam  
kommunadministration ska vara klart 2021 förhoppningsvis.  
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Vi jobbar för att för att det kommande ”Kommunens hus” ska utformas med maximal 
tillgänglighet och göra möjligt att användas dygnet runt för annat än de behov vi har för 
kommunadministrationen. Möteslokaler ska kunna användas av föreningar och företag m.m. efter 
kontorstid. Onödigt att lokalerna står tomma den mesta tiden.  

Svar på inkomna frågor 
Inga frågor har inkommit 

 

 

Mötet avslutades med att Sven och Maj tackar alla mötesdeltagare för dagens möte och 
önskar alla på återseende till hösten.  

Sven Pettersson Marie Andersson Jigfelt  

Ordförande Sekreterare 



 

BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR 
Ortsutvecklingsmöte 

 

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Nödinge 

Datum Ärende/fråga Frågan besvaras av Status/svar Plats för anteckningar 
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