KALLELSE
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-23

Tid

Kl. 09:00-12:15

Plats

Via ljud- och bildöverföring samt lokal Midgård, Nödinge
kommunhus

Ledamöter

Claes-Anders Bengtsson (KD)
Lars-Ove Hellman (S)
Catharina Eliasson (S)
Ann Lundgren (S)
Maj Holmström (M)
Lars Kopp (M)
Lennart Dahl (C)
Rune Karlsson (SD)
Jan Samuelsson (L)

Ersättare

Petra Gullbrandsson (S)
Kjell Stensson (S)
Bengt Lundberg (S)
Gay Johansson (M)
Brita Karlsson (FIA)
Lars Åke Ellbén (MP)
Ingvar Arvidsson (KD)
Ingmar Othzén (C)
Gustaf Camp (SD

Övriga

Rickard Tassini, sektorchef
Ann Zachau, sekreterare
Tony Jönsson, fastighetschef
Sofie Axelsson, kostchef
Linda Widmark, verksamhetstödchef
Ulf Bredesen, administrativ förvaltare
Martin Palm, controller
Mariette Wolf, controller
Mushi Johansson, kommunal

Obs! Kom ihåg att inför mötet spara handlingarna i läsplattans offlineläge.
Förhinder att närvara anmäls till: Ann Zachau, tel 0303 70 30 66 eller ann.zachau@ale.se

Claes-Anders Bengtsson
Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-23

Ärenden

Föredragande

Tid

A

Upprop

B

Justering

1

SN.2021.1 - Fastställande av
föredragningslista

2

SN.2021.15 - Bokslut 2020

Rickard Tassini

09:05-09:35

3

SN.2021.9 - Omorganisation, enhet
vaktmästeri och fordon

Linda Widmark

09:35-09:50

09:00-09:05

09:50-10:00
Fika
4

SN.2021.10 - Investeringar 2022-2025

Tony Jönsson, Ulf Bredesen

10:00-10:40

5

SN.2021.11 - Överföring investeringar från
2020 till 2021

Tony Jönsson, Ulf Bredesen

10:40-10:50

6

SN.2021.13 - Tilläggsäskande investering
LSS Surte

Tony Jönsson

10:50-11:05

7

SN.2021.16 - Äskande av investeringsmedel Tony Jönsson
avseende laddinfrastruktur för kommunala
fordon

11:05-11:15

8

SN.2021.17 - Äskande av investeringsmedel Tony Jönsson
för iordningsställande av områdeskontor
Älvängen

11:15-11:25

9

SN.2021.12 - Revidering investeringar 2021 Tony Jönsson, Ulf Bredesen

11:25-11:35

10

SN.2021.14 - Aktivitetsplan F- 6 Nol

11:35-11:50

11

SN.2021.2 - Information från sektor service Rickard Tassini

11:50-12:00

12

SN.2021.3 - Anmälan av delegeringsbeslut

12:0012:05

Tony Jönsson

FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-23

Ärenden

Föredragande

Tid

13

SN.2021.4 - Redovisning av underrättelser,
beslut och domar

12:05-12:10

14

SN.2021.5 - Övriga frågor

12:10-12:15

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor service
Diarienummer: SN.2021.15
Datum: 2021-02-05 2021-02-05
Sektorchef Rickard Tassini
Servicenämnden

Årsbokslut 2020 för sektor service
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna årsbokslut 2020 för sektor service

Sammanfattning
Ekonomi
Servicenämnden uppvisar ett resultat på minus 10,1 Mkr för helår 2020.
Vissa delar av sparbetinget inför 2020 ramjusterades mellan kommunens sektorer direkt och
vissa delar lades som ett rent sparbeting i budgeten för sektor service. Ett åtgärdspaket togs
fram men flera av åtgärderna ger inte fullt utslag förrän 2021 och sektorn har utöver det extra
åtgärdspaket som genomfördes under hösten sett svårigheter i att ytterligare anpassa
verksamheten utan tydliga konsekvenser hos verksamhetssektorerna. Vid genomförande av
åtgärder har dialog förts med berörda sektorer.
Coronaepidemin har haft inverkan på flera av de sparåtgärder som skulle genomföras.
Strategiska målet - Bekämpa klimatförändringarna
Sektorn och sektorchefen har varit processägare för målet. Arbetet med att minska den interna
klimatpåverkan går bra på många håll. I samtliga byggprojekt har hållbart byggande beaktats
med att bland annat bygga energisnåla passivhus utrustade med solceller samt att utrusta
byggnadernas parkeringar med laddstolpar för elbilar. Vid upphandling av nya ramavtal inom
hantverkstjänster har miljökrav beaktats. Upphandling av miljövänliga fordon har genomförts
där sektorn varit delaktig. Kosten har minskat matsvinnet och måltiderna har blivit mer
klimatsmarta, näringsriktiga och ekonomiskt hållbara. Även IT har bidragit genom sitt arbete
med ”grön IT”.
Övriga strategiska mål och verksamhet
Genomförandet av systematiska dialoger på alla nivåer har givit positiva resultat. Ett
medvetet arbete med att skapa delaktighet och sammanhang i sektorn har påbörjats. En
målbild med tillhörande aktivitetsplaner med plan för kommunikation och delaktighet är
beslutad.
Tidigare chefsvakanser har bemannats och förutsättningar för att få bättre ordning på interna
och externa processer samt nödvändiga rutiner är mycket goda.
Sektorn har under hösten genomfört en kompetensförsörjningsanalys. Ett bristyrke,
välutbildade kockar, och en nyckelfunktion, projektledare/byggingenjör, identifierades.
Utifrån rådande omständigheter under året med pandemin har sektorn i möjligaste mån tagit
emot praktikanter och feriearbetare.
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SE-449 80 Alafors
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Staben utökades med nämndsekreterare i början av året och det minskade sårbarheten i
servicesupport och fakturahantering.
Större omtag har gjorts inom fastighet för att bättre hantera uppdraget att ansvara för
kommunens lokalförsörjning. Målet är att skapa en tydlig struktur och ett systematiskt
arbetssätt i samtliga processer. Utveckling av verksamhetens styrdokument, till exempel
lokalförsörjningsprocessen, pågår.
Sektorns upphandlade entreprenadform, partnering, har varit lyckosamt och är ett gott
exempel på ett nära samarbete med externa aktörer.
Ett antal ej hanterade lokalbeställningar har identifierats, analyserats och hanteras nu. Ett
exempel på detta är skolområdesutredningar. Den stora mängden projekt ger en hög
belastning på de tre befintliga projektledarna. Rekryteringsbehov finns och rekrytering av
lokalförsörjningschef är genomförd med start 1 april 2021.
Drift och underhåll har under senhösten med externt stöd påbörjat statusbesiktningar som
grund för en övergripande underhållsplan med mål att vara klart i december 2021. För att
förbättra den systematiska förvaltningen har en kravspecifikation tagits fram för ett nytt
förvaltningssystem.
Inom lokalvård har det varit stort fokus på att hantera hög sjukfrånvaro och hitta lösningar för
detta. Insatser för att öka kompetensen avseende lokalvård med anledning av pandemin har
genomförts.
Verksamhetsservice har omorganiserats och kontorsservice har lagts ner. Medarbetare har
flyttats från verksamhetsservice till drift och underhåll vilket har lett till förändring i
arbetssätt och viss omfördelning av uppdrag. I samband med detta har också sektorn förberett
för det planerade områdesarbetet där drift och underhåll och vaktmästeri fysiskt ska utgå från
samma områdeslokaler för att få bättre förutsättningar för samverkan.
Inom kosten har året präglats mycket av att hantera en hög frånvaro. Stort fokus har lagts på
att hålla nere kostnaderna då intäkterna blev betydligt lägre än budgeterat. Arbete har också
lagts på att minska klimatpåverkan med gott resultat. Kostverksamheten har återtagit
anskaffningen av timvikarier och poolkockar, vilket fungerat bra även under pandemins
påverkan. De medarbetare som arbetat deltid har erbjudits heltid från 1 augusti. Sektorn har
inte lyckats få det kostnadsneutralt.

Rickard Tassini
Sektorchef

Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2021-02-05
Årsbokslut 2020 klar

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Ärendet
Sektor service har enligt anvisningar sammanställt årsbokslut 2020.
Ekonomisk bedömning
Servicenämnden uppvisar ett resultat på minus 10,1 Mkr för helår 2020. Ärendet i sig själv
har inga ekonomiska kostnadseffekter eftersom det är en redovisning av resultat för
verksamhetsåret 2020.
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.
Beslutets genomförande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Sektor service föreslår att servicenämnden beslutar att godkänna årsbokslut 2020.
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Hållbart samhälle

Ekonomi för
strategisk utveckling

God utbildning
för alla

Minskad klimatpåverkan
och hållbar konsumtion

Full och produktiv
sysselsättning

Balanserad
befolkningstillväxt

Medskapande samhälle

Ale Vision 2025 – Lätt att leva

Servicenämnden 201006

Årsbokslut 2020 - innehåll
• Sammanfattning
• Strategiska målsättningar

• Bekämpa klimatförändringarna (processansvar)
- Övriga mål inbakat i sammanfattning av verksamheten:
• Hälsa och välbefinnande
• God utbildning för alla
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Hållbara städer och samhällen
• Genomförande

• Basverksamhet
• Ekonomiska analys
• Personalanalys
• Uppdrag från 2019

Årsbokslut 2020 – sammanfattning (1)
• Ekonomi
- Resultat minus 10,1 Mkr för helåret.
- Åtgärdspaket togs fram tidigt för året men ger fullt utslag 2021
- Ytterligare åtgärdspaket gav tydligt förbättrande resultat
- Svårigheter att ytterligare anpassa verksamheten utan tydliga konsekvenser hos verksamhetssektorerna.
- Coronaepidemin har haft inverkan på genomförandet av flera sparåtgärder.
• Strategiska målet - Bekämpa klimatförändringarna
- Sektorn processägare och målansvar.
- Minska den interna klimatpåverkan går bra på många håll
- Delaktiga i upphandling av miljövänliga fordon.
- Minskat kostens klimatpåverkan - minskat matsvinn samt mer klimatsmarta, näringsriktiga och hållbara måltider.
- Grön IT - minskad miljöpåverkan från användandet av hårdvara samt optimera och ersätta miljökrävande processer med
IT-tjänster.
- Hållbart byggande i byggprojekten - energisnåla passivhus utrustade med solceller och parkeringar utrustas med
laddstolpar.
- Miljökrav har beaktats i upphandling av nya ramavtal inom hantverkstjänster.
Övriga strategiska mål och verksamhet
- Systematiska dialoger på alla nivåer med positiva resultat.
- Delaktighet och sammanhang - målbild ska skapa gemensamt fokus.
- Vakanser bemannade - förutsättningar för ordning på interna och externa processer och rutiner är mycket goda.

Årsbokslut 2020 – sammanfattning (2)
- Kompetensförsörjningsanalys: bristyrke välutbildade kockar, nyckelfunktion
projektledare/byggingenjörer
- Tagit emot praktikanter och feriearbetare så mycket som möjligt
- Nämndsekreterare på plats - minskad sårbarhet i servicesupport och fakturahantering.
- Omtag i uppdraget angående kommunens lokalförsörjning. Börjat skapa tydlig struktur och
systematiskt arbetssätt.
- Utveckling av styrdokument pågår, till exempel lokalförsörjningsprocessen
- Entreprenadformen, partnering, lyckosam och ett gott exempel på nära samarbete med
externa aktörer.
- Påbörjat statusbesiktningar och framtagande av övergripande underhållsplan.
- Kravspecifikation klar för nytt förvaltningssystem för utveckling av systematiska förvaltningen
av lokalerna.
- Samtliga lokalbeställningar hanteras och följs upp.

Årsbokslut 2020 – sammanfattning (3)
- Hög belastning på projektledarna. Rekryteringsbehov finns. Rekryterat lokalförsörjningschef.
- Lokalvård hög sjukfrånvaro - hittat lösningar samt genomfört kompetensutveckling för att
stärka medarbetarna och hantera pandemin och dess utmaningar.
- Verksamhetsservice omorganiserats och kontorsservice nerlagt.
- Medarbetare har flyttats från verksamhetsservice till drift och underhåll - förändring i
arbetssätt och omfördelning.
- Områdesarbete tillsammans med drift- och underhållsenheten ska ge bättre samverkan.
- Kosten hög sjukfrånvaro
- Fokus hålla nere kostnaderna - intäkterna betydligt lägre än budgeterat.
- Minskad klimatpåverkan med gott resultat.
- Återtagit anskaffningen av timvikarier och poolkockar - fungerat bra även under pandemins
påverkan.
- Erbjudande om heltid för alla från 1 augusti. Inte lyckats få det kostnadsneutralt.

Årsbokslut 2020 – analys och förslag för framtiden (1)
Övergripande
• Hög måluppfyllelse
• Ekonomisk disciplin
• Utveckla enligt målbild: kultur, processer/dokumenthantering och styrning/ledning
Staben
• Stabilt
• Resurser till utvecklingsprojekt
• Översyn administration
• Samverkan med fastighet angående systemstöd

Årsbokslut 2020 – analys och förslag för framtiden (2)
Fastighet och IT
• Systematiska arbetssätt i samverkan med övriga inom kommunen
• Tydlighet i förväntningar
• Drift och underhåll: uppdatera styrdokument och underhållsplan
• Lokalförsörjning: lokalförsörjningsprocessen, behov av mer byggbar mark
• IT: Analys och möjliga effektiviseringar
Verksamhetsservice (vaktmästeri och fordon 2021)
• Sätta den nya organisationen
• Sjösätta fordonsorganisation

Årsbokslut 2020 – analys och förslag för framtiden (3)
Lokalvård
• Fortsätta utveckla rutiner, schemaläggning och planering för jämn och hög nivå
• Fortsätta obligatorisk utbildning för samtliga medarbetare
• Utveckla det proaktiva arbetet för än mer nöjda kunder
Kosten
• Optimera bemanningen utifrån konsekvenser av heltid för alla
• Följa ekonomin med tanke på kommunbidragsfinansieringen
• Minska klimatpåverkan
• Minska svinnet

Årsbokslut 2020 – ekonomi
-Utgångsläge årets början 2020
• Tidigt stod det klart att Sektor Service skulle göra ett underskott 2020
• Sektorn hade ett sparbeting på 6 500 tkr vid årets början samt ytterligare 4 300 tkr i ofinansierade kostnadsposter till
detta hade kostnaden för tomställda lokaler ökat med 2300 tkr utifrån budget.

Budgetläget vid 2020 års början
Spar 2020, avser hela sektorn
Ofinansierade kostnadsposter Sektorchef
Ofinansierade kostnadsposter Staben
Tomställda lokaler (feb 2020)
Ofinansierade kostnadsposter vaktmästeriet
Ofinansierade kostnadsposter Kontorsservice
Summa

-6 500
-800
-200
-2 300
-3 000
-300
-13 200

Årsbokslut 2020 – ekonomiskt resultat
TKR
Sektorchef
Staben
IT
Internhyran

Budget 2020

Utfall 2020

Avvikelse Budget

Avrundning

6 485

-917

-7 402

-7 400

-125

-222

-97

-100

-18 000

-17 518

482

500

-770

-1 697

-927

-900

-2 994

-2 994

-3 000

38

38

Vaktmästeri
Kontorsservice
Lokalvård

1

285

284

Kost

1

-17

-18

573

574

600

-22 469

-10 059

-10 100

Bemanningsenhet
Sektor Service

-12 409

300

Årsbokslut 2020 – investeringar och personal
Investeringar
• Ett antal investeringar som skjuts över till 2021
Personal
• Hög sjukfrånvaro p g a pandemin. Svårt att analysera
• Nya chefer, ny HR-specialist under året – utveckla rehabiliteringsarbetet
• Stabilitet i kompetensförsörjningen – goda förutsättningar för sektorns,
verksamheternas och enheternas verksamhetsutveckling

Verksamhetschef Linda Widmark
Servicenämnden

Omorganisation, enhet vaktmästeri och fordon
Förslag till beslut
Servicenämnden noterar informationen

Sammanfattning
Inför 2020 hade enhet vaktmästeri och fordon (då kallad enhet verksamhetsservice) ett
underskott på ca 3,5 mkr. Största faktorn till underskottet var på grund av beställande
sektorers minskade behov av vaktmästeritimmar, något som tidigare inte justerats med
personaljusteringar. En större omorganisation krävdes för att komma tillrätta med problemet
och det resulterade i att enheten lämnade över en majoritet av uppdragen som tillhörde
fastighetsområdet till enhet drift och underhåll.
Sammanfattningsvis har följande förändringar skett mellan 2020 till 2021:
·

Omorganisation mellan enheten verksamhetsservice och enhet drift och
underhåll, förändring av uppdrag beskrivet ovan.

·

Namnbyte från enhet verksamhetsservice till enhet vaktmästeri och
fordon. Tydlighet i vad uppdraget består av.

·

Central fordonsorganisation har startats.

·

Minskning av antal medarbetare från 22 till 17 personer. Ingen
övertalighet har varit nödvändig utan medarbetare har flyttat till andra
sektorer eller delar av sektor service. En pensionsavgång har hanterats
under 2020.

·

Översyn och omarbetning av tjänstebeskrivningar gentemot köpande
sektorer. Förtydligande av uppdrag.

·

Kontorsservice har avvecklats.

·

Budget i balans fr.o.m. februari 2021.

Rickard Tassini

Linda Widmark

Sektorchef

Verksamhetschef
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Ärendet
Inför 2020 hade enhet vaktmästeri och fordon (då kallad enhet verksamhetsservice) ett
underskott i budget på ca 3,5 mkr. Avgörande faktor var att beställande sektorers minskade
behov av vaktmästeritimmar inte tidigare justerats. En större omorganisation krävdes för att
komma tillrätta med obalansen i budget och det resulterade i att enheten lämnade över en
majoritet av uppdragen som tillhörde fastighetsområdet till enhet drift och underhåll. Med
överlämnandet övergick även fyra tjänster till drift och underhåll för att hantera det ökade
uppdraget. För att minska onödiga transporter och kunna skapa en så resurseffektiv enhet som
möjligt arbetar enheten i tre geografiska områden, norr, mitt och söder. Det finns även en
mindre central resurs som sköter tilläggsbeställningar, AV-teknikinstallationer och hantering
av grovsopor.
Under slutet av 2020 avvecklades kontorsservice, efter beslut i servicenämnden.
I oktober 2020 fattades beslut om att en central fordonsorganisation skulle placeras i sektor
service och i enhet vaktmästeri och fordon. För att på sikt uppnå mål gällande ökad
resurseffektivitet samlades allt som rör fordon och transporter i samma del av enheten. Det
möjliggör att fordonsadministration, kosttransporter, posthantering och posttransport nu kan
öka samverkan och därmed skapa minskad sårbarhet. Då uppdraget försenats något på grund
av bygglovsskäl kommer uppdraget starta i full skala under första delen av 2021.
Sammanfattningsvis har följande förändringar skett mellan 2020 till 2021:
·

Namnbyte från enhet verksamhetsservice till enhet vaktmästeri och
fordon. Syftet är att öka tydligheten i vad uppdraget består av.

·

Minskning av antal medarbetare från 22 till 17 personer. Ingen
övertalighet har varit nödvändig utan medarbetare har flyttat till andra
sektorer eller inom sektor service. En pensionsavgång har hanterats under
2020.

·

Översyn och omarbetning av tjänstebeskrivningar gentemot köpande
sektorer. Förtydligande av uppdrag.

·

Omorganisation mellan enheten och enhet drift och underhåll, förändring
av uppdrag beskrivet ovan.

·

Kontorsservice har lagts ner.

·

Central fordonsorganisation har startat.

·

Enheten består idag av funktionerna vaktmästeri och central
fordonsorganisation.

·

Budget i balans fr.o.m. februari 2021.

Ekonomisk bedömning
Enhetens ekonomiska underskott på 3,5 mkr har hanterats och budget 2021 är i balans.
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Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Omorganisationen skapar förhoppningsvis en bättre, mer energieffektiv lösning. Dels via
bättre logistik- och transportlösningar men även ett fastighetsbestånd som håller god kvalité
och hanteras rätt under dess livslängd.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Omorganisationen är redan utförd. Tjänsteutlåtandets syfte är information om
omorganisationen.
Förvaltningens bedömning
Sektorn föreslår att servicenämnden noterar informationen.
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Sektor service
Diarienummer:SN.2021.10
Datum: 2021-02-172021-02-09
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Investeringar servicenämnden 2022-2025
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden
investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget Sammanställning investeringar 20222025.
Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Nämnderna ska varje år ta fram sina investeringsbehov för kommande år. Sektorn har samlat
kommunens totala investeringsbehov för lokaler, IT och övrigt för sektorn gällande perioden
2022-2025.
För att möta kommunens utökade behov av lokaler är den större delen av servicenämndens
investeringsönskemål 2022-2025 relaterade till ny- om- och tillbyggnation av
verksamhetslokaler. Under 2020 genomfördes ett antal skolområdesutredningar som under
2021 skall övergå till förstudier för ett flertal projekt. När dessa förstudier är genomförda
finns ett säkrare underlag till respektive projekt både i kostnad och tid varför
investeringsbehovet för perioden kan komma att behöva revideras.
Tidplanen för skola F-6 Nol är reviderad och framflyttad i tid. Dock kvarstår 50,0 Mkr för
2022 då dessa avser upprustning av befintliga skollokaler i Nol och Alafors för att möjliggöra
fortsatt användning fram till ny skola är klar i Nol enligt utredning för placering av skola.
Ytterligare utredningar skall dock genomföras för att klargöra vilket av alternativen renovera,
etablera moduler eller en kombination som blir mest kostnadseffektivt då avskrivningen för
renoveringskostnaden skall skrivas av under dessa lokalers kvarstående livslängd, som
uppskattas till 7-8 år.
Verksamhetsområde fastighet ansvar också för alla kommunens befintliga verksamhetslokaler
och har därmed ett årligt behov av investeringsmedel för att underhålla och utveckla
fastighetsbeståndet. Underhållet bedöms som eftersatt och behöver förstärkas. Det finns
därför ett behov av att öka det årliga anslaget för löpande underhåll från 15 Mkr 2021 till 20
Mkr från och med 2022. En mer detaljerad övergripande underhållsplan är under framtagande
och beräknas klar i slutet av 2021. Ändringar i förhållande till tidigare investeringsbudget är
att investeringsmedel för ventilations- och värmekonverteringsåtgärder tas bort och ingår från
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2022 i investeringsbudgeten för fastighetsunderhåll. Den reella ökningen av
underhållsbudgeten blir därför cirka 3 Mkr.
IT-enheten som tillhör servicenämnden sedan 2020-10-01 genomför årligen reinvesteringar
av datorarbetsplatser, mobila enheter, wifi/wan/lan och serverplattform etc. Utökning av
antalet datorarbetsplatser, mobila enheter, wifi/wan/lan är i förhållande till tillväxten.
Utveckling av teknikplattformen är i förhållande till nya krav och behov. Totalt äskar IT 52,8
Mkr för perioden varav 12,6 Mkr avser 2022 och därefter följande år en årlig uppräkning på
grund av prisökningar och utökat antal datorarbetsplatser och mobila enheter i förhållande till
kommunens tillväxt.
Servicenämnden har också ansvar för att äska investeringsmedel för exempelvis
arbetsmiljöåtgärder på förskolor och skolor samt upprustning av idrottsanläggningar.
I listan finns också ett icke specificerat anslag om 1,0 Mkr att användas för behov inom
sektorn samt 1,0 Mkr att användas till mindre lokalanpassningar.
Övrigt tillkommande för perioden är investeringsbudget avseende laddinfrastruktur för
kommunens fordon där 1,5 Mkr äskas som ett separat ärende för 2021 och i denna budget om
1,2 Mkr för 2022 och 1,2 Mkr för 2023.
I bifogad sammanställning finns alla äskanden.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorschef

Verksamhetschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-09
Investeringsbudget servicenämnden 2022-2025

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Ekonomiavdelningen
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Ärendet
Hänvisning till sammanfattning av ärendet.
Ekonomisk bedömning
Behandlas i varje enskilt investeringsprojekt.
Invånarperspektiv
Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.
Hållbarhetsperspektivet
Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.
Remissyttrande
Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.
Beslutets genomförande
Investeringsprojekt avseende lokalförsörjning följer antagen lokalförsörjningsplan.
Underhållsinvesteringar skall följa kommande underhållsplan som skall antas av
servicenämnden varje år. Övriga investeringsprojekt genomförs efter upprättad tidplan.
Förvaltningens bedömning
Servicenämnden som ansvarar för kommunens lokalförsörjning har stora investeringsbehov,
främst genom att tillgodose kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Ett flertal
tidigare lokalbeställningar har först hanterats 2020 vilket inneburit risk för lokalskuld till
kommunens verksamheter. Ett flertal utredningar har därför genomförts som under 2021
kommer att övergå till förstudier. När dessa är färdigställda finns förutsättningar att närmare
bedöma kostnad och rimlighet i tid för varje projekt och samtidigt presentera konsekvenser
och alternativa lösningar för en eventuell övergångsperiod. Av denna anledning kan enskilda
lokalprojekt behöva justeras i tid och kostnad.
Sektor service förslag till beslut är med ovanstående underlag att servicenämnden föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja servicenämnden investeringsmedel i enlighet med
beslutsunderlaget "Sammanställning investeringar 2022-2025”.

Investeringar servicenämnden 2022-2025
Nämnd
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSis
KSlo
KSlo

Inv
kod
6389
6312
7000
6414
6411
6413
6390
6309
6314
6314
6314
7152
6028
6028
6363
6331
6382
6096
6415
6314

Investeringsnamn
Arbetsmiljöåtgärder skolor och förskolor
Energibesparande åtgärder
IT-investeringar
Åtgärder kostutredning
Maskinpark kök förskola
Maskinpark kök skola
Mindre anpassningar skolor och förskolor
Myndighetskrav
Ombyggnad ventilation Omsorgslokaler
Ombyggnad ventilation skolor och förskolor
Ombyggnation ventilation idrottsanläggningar
Reinvesteringsanslag Internservice
Säkerhetsförebyggande åtgärder UBN
Säkerhetsförebyggande åtgärder KFN
Fastighetsunderhåll
Uppgradering av reglersystem
Upprustning av idrottsanläggningar
Upprustning skol- och förskolegårdar
Inventarier Kök (Utensilier)
Värmekonvertering idrottsanläggningar
Mindre lokalanpassningar Drift o Underhåll
Laddinfrastruktur
Värmekonvertering skolor och förskolor
Ventilationsåtgärder Surte förskola
Takomläggning Ale arena
Värmekonvertering uthyrningslokaler

6314
6440
6403
6314

Lokalförsörjning:
Nya boenden FH (Skepplanda)
6 lägenheter i gruppbostad 3 boenden
Gruppbostad Surte

6320
6320
6461

Budget
2022
300
500
12 600

Budget
2023
300
500
13 000

Budget
2024
300
500
13 400

Budget
2025
300
500
13 800

3 000
500

3 000
500

3 000
500

3 000
500

1 000
2 400
2 800
20 000

1 000
4 800
0
20 000

1 000
3 800
0
20 000

1 000
3 500
1 100
20 000

1 600
1 000
200

1 300
1 000
200

1 000
1 000
200

1 000
1 000
200

1 000
1 200

1 000
1 200

1 000

1 000

Kommentarer

Ingår från 2022 i underhåll
Ingår från 2022 i underhåll
Ingår från 2022 i underhåll
Ingår från 2022 i underhåll
Ingår från 2022 i underhåll
Ingår från 2022 i underhåll

Nytt äskande, separat ärende
Ingår från 2022 i underhåll
Ingår från 2022 i underhåll
Ingår från 2022 i underhåll

22 500

Tilläggsäskande separat ärende

KSlo

KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo
KSlo

Gruppbostad Nol
6462
Korttidstillsyn
Villa Nödinge
6377
Daglig verksamhet
6395
Särskilt boende södra kommundelarna 40-50 platse 6463
Korttidsboende
Kommunens hus
6359
Övriga lokalutredningar enligt Lokalförsörjningspla 6420
Surteskolan (kapacitetsutredning)
6441
Ny förskola Surte
6439
Bohusskolan
6442
Ersättning av Byvägens förskola
6431
Förskola 2 Nödinge
6432
Ersätta Madenskolan, Älvängen
6447
Tillbyggnad Alboskolan, Skepplanda
6448
F-6 skola utbyggnad 2 Nödinge
6433
Förskola Norra Kilandavägen
6304
F-6 skola utbyggnad 1 Nödinge
6434
Omställning till förskola Garnvindeskolan
6449
F-6 skola Nol/Alafors
6438
Ny förskola Svenstorp
6304
Ersättning Hövägen fsk
6444
Ny förskola 1 Älvängen
6446
Aroseniusskolan
6357
Ormådeskontor Enhet Drift och Underhåll
Jennylund Ridanläggning
6401
Omklädningsrum Jennylund
6350
Summa servicenämnd

20 500

Tilläggsäskande kommer senare

19 500

500
1 000

16 450

1 000
2 000

1 000
50 000

107 500

2 000

52 600

52 700

66 500
52 500

66 500
52 500

5 600

10 000
3 000
50 000

45 000
10 000

10 000

39 400
2 200
1 000

40 400
39 000

40 000

446 350

255 900

3 500
325 700

200 000

246 900

(200 000 år 2026)
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Sektor service
Diarienummer:SN.2021.11
Datum: 2021-02-172021-02-09
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Överföring investeringar från 2020 till 2021
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden
investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Överföring av investeringar från 2020 till
2021".
Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Av beviljat investeringsutrymme 2020 om 210 Mkr har 165 Mkr förbrukats under året. Några
av de viktigaste skälen till de större avvikelserna är något senarelagd produktionsstart än
planerat för Lövängens förskola och LSS-boendet i Skepplanda och för båda dessa kommer
kostnaderna istället att falla ut under 2021. Slutkostnader för Nolbäckens förskola i Nol
infaller i början av 2021. För Jennylunds investering går projektet enligt plan efter återstart
och kvarstående investeringsmedel avser främst omklädningsrummen och för detta arbete är
planen att genomföra förstudie och projektering under 2021 och genomförande av byggnation
under 2022.
Av denna anledning föreslås att beviljade medel om 40,226 Mkr överförs från 2020 till 2021,
enligt bifogat beslutsunderlag.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorschef

Verksamhetschef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-09
Överföring av investeringar från 2020 till 2021

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Ekonomiavdelningen

Ärendet
Hänvisning till sammanfattning av ärendet.
Ekonomisk bedömning
Behandlas i varje enskilt investeringsprojekt.
Invånarperspektiv
Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.
Hållbarhetsperspektivet
Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.
Remissyttrande
Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.
Beslutets genomförande
Enligt varje enskilt projekts tidsplan
Förvaltningens bedömning
För att fullfölja och avsluta de projekt som är påbörjade krävs en överflytt av ej nyttjat
investeringsutrymme från 2020 till 2021 enligt bifogad sammanställning i "Överföring av
investeringar från 2020 till 2021".

Nämnd:
(Belopp i tkr)
Investering, namn

Upprustning idrottsanläggningar
Åtgärder kostutredning
Nya
boendeni FH
(Skepplanda)
6
lägenheter
gruppbostad
3
boenden
Gruppbostad Surte
Gruppbostad Nol
LSS boende
Villa Nödinge
Daglig verksamhet
Kommunens hus
Surteskolan (kapacitetsutredning)
Ny förskola Surte
Bohusskolan
Ersättning av Byvägens förskola
Förskola 2 Nödinge
F-6 skola utbyggnad 2 Nödinge
Förskola Norra Kilandavägen
F-6 skola utbyggnad 1 Nödinge
Förskola 1 Nödinge
Da Vinci/Ale kulturrum ombyggnad
Ny förskola Folketshusvägen
Nolängens förskola
F-6 skola Nol/Alafors
Ny förskola Svenstorp
Ersättning Hövägen fsk
Ny förskola 1 Älvängen
Utredning skolområde Älvängen
Utredning skolområde Skepplanda
Jennylund Ridanläggning
Totalt:

Budget
Investering, kod

6382
6414
6320
6320
6461
6462
6320
6377
6395
6359
6441
6439
6442
6431
6432
6433
6304
6434
6435
6304
6304
6437
6438
6304
6444
6446
6443
6445
6401

2020

600
2 500
15 000
1 500
0
0
700
0
500
500
500
700
500
700
700
500
23 340
700
700
8 925
58 567
971
1 397
10 301
1 500
700
1 500
1 000
10 604
145 105

Tilläggsanslag
Budget
2020

Total
Budget
2020

600
2 500
15 000
1 500

6 260

10 000

2 000

7 273
25 533

700
6 260
500
500
500
700
500
700
700
500
23 340
700
700
18 925
58 567
971
1 397
12 301
1 500
700
1 500
1 000
17 877
170 638

Utfall

Återstår

2020

2020

541
1 469
11 946
0
1 803
258
0
5 714
0
173
74
0
74
0
0
0
13 228
0
0
18 179
49 170
581
227
12 664
0
0
201
172
13 937
130 412

59
1 031
3 054
1 500
-1 803
-258
700
546
500
327
426
700
426
700
700
500
10 112
700
700
746
9 397
390
1 170
-363
1 500
700
1 299
828
3 940
40 226

Önskas
överföras
till 2021

59
1 031
3 054
1 500
-1 803
-258
700
546
500
327
426
700
426
700
700
500
10 112
700
700
746
9 397
390
1 170
-363
1 500
700
1 299
828
3 940
40 226

Motivering

Hör till belysningsmaster Jennylund, avvaktar start pga grannhörande till bygglovet
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt. Budget ligger på "6 lägenheter i gruppbostad 3" och "LSS boende"
Pågående projekt. Budget ligger på "6 lägenheter i gruppbostad 3" och "LSS boende"
Pågående projekt
Pågående projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Pågående projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Pågående projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
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Sektor service
Diarienummer: SN.2021.13
Datum: 2021-02-17 2021-02-04
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Tilläggsäskande investering LSS Surte
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka tidigare beslutad
investeringsram om 44,803 Mkr med 7,197 Mkr till totalt 52,0 Mkr för byggnation av LSSboende Danska vägen, Surte, under förutsättning att omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden
godtar utökad investering samt ny hyra.
Under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsramen med 7,197 Mkr ger
Servicenämnden sektorn i uppdrag att starta produktionen av LSS-boende Danska vägen,
Surte.
Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Sektor arbete, trygghet och omsorg har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att
tillgodose detta behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år behöver
byggas under kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021 färdigställs ett boende i
Skepplanda. För att fortsatt följa planeringen har ett nytt boende i Surte projekterats under
2020. Sektorn föreslår därför att beslut fattas att gå vidare till produktion, samt att godkänna
utökad investeringsram till totalt 52,0 Mkr.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorchef

Verksamhetschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-04
Totalkalkyl LSS Surte 2021-01-31
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Ekonomiavdelningen
För kännedom:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendet
Sektor arbete, trygghet och omsorg redovisar årligen sektorns samlade lokalbehov. I senaste
redovisningen uppgår behovet av boendeplatser inom LSS till 105 i antal, vilket innebär en
ökning med tre platser sedan föregående år. Ökningen beror delvis på beslutet att avveckla ett
boende med åtta boendeplatser, samt att inga nya platser tillförts. Under sommaren 2021
färdigställs ett sedan länge planerat boende i Skepplanda med tolv boendeplatser. Behovet är
dock fortsatt stort och ytterligare platser behövs.
Inom ramen för Ale kommuns samarbetsavtal med Serneke planeras nu ett nytt boende i
Surte, på fastigheten Surte 43:144. Detta boende har en total yta om 1 466 kvadratmeter och
innehåller 14 lägenheter som bostad med särskild service (BmSS) enligt LSS, servicebostad.
Enligt den preliminära tidsplan som nu är framtagen planeras inflyttning till oktober 2022.
I enlighet med Ale kommuns lokalplaneringsprocess beslutar behovsnämnd parallellt med
servicenämnd om att gå vidare från projektering till genomförande, samt att godkänna
investering och hyra.
Ekonomisk bedömning
Enligt kalkyl som tagits fram efter projektering uppgår kostnaderna inräknat
byggherrekostnader och oförutsedda kostnader till 52,0 Mkr, vilket innebär en hyreskostnad
om 2,608 Mkr kronor per år. Av den totala kostnaden är 44,803 Mkr redan beslutade av
kommunfullmäktige och finns med i antagen investeringsbudget.
En konsekvens om projektet inte kan fortsätta enligt plan blir att behovet av platser inom LSS
kvarstår, samt att sektor arbete, trygghet och omsorg kan behöva köpa platser för att
tillgodose sina behov.

Invånarperspektiv
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Målgruppen för detta boende är personer med funktionsnedsättning. Berörda
intresseorganisationer har deltagit i planeringsarbetet för att i möjligaste mån tillmötesgå
önskemål och synpunkter i ett tidigt skede. I samband med bygglov ges berörda grannar
möjlighet att yttra sig.
Hållbarhetsperspektivet
Projektet följer den energi- och klimatstrategi som beslutats av Ale kommun.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Projektet följer Ale kommuns projektmodell, där behovsnämnd är projektägare, varför beslut i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden också behövs i detta ärende.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Beslut fattas parallellt av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och servicenämnden för
godkännande av ny investeringsram. Därefter tas ärendet vidare för hantering i
kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige.
Förvaltningens bedömning
Sektor arbete, trygghet och omsorg har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. De 14
platser som planeras i Surte bidrar till att tillgodose detta behov. För att fortsatt kunna möta
behovet av platser inom LSS har sektorn satt upp målet att ett nytt boende per år behöver
byggas under en kommande tioårsperiod. Ett annat mål är att i första hand se till
hemmaplanslösningar. Båda dessa mål uppfylls i och med boendet som planeras i Surte.
Sektor service har analyserat projektets totalkalkyl. Total produktionskostnad per
kvadratmeter kalkyleras till 35 500 kronor inklusive oförutsett och vilket är cirka 4 000
kronor lägre i jämförelse med kalkylen för LSS Skepplanda. Skälen till lägre
produktionskostnad i förhållande till LSS Skepplanda är dels en effekt av kommunens
partneringavtal där koncept från LSS Skepplanda tagits med till denna projektering, dels då
detta boende byggs i två plan mot två separata byggnader i Skepplanda, tomten är mindre
vilket minskar budgeten för iordningställande av yttre miljö samt att denna byggnad ej
behöver pålas på grund av berg.
Sektor service förslag till beslut är att godkänna utökad investeringsram och därmed gå vidare
med projektet till produktionsfas.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

PROJEKTKALKYL
Objekt: LSS Surte

Datum: 2021-01-31

Fastighet:Surte 43:144

Rev: 2021-02-02

Adress: Danska vägen 4
Byggtid
Nybyggnadsyta

14
1466

månader
m2*******
Förstudie

Alla kostnadsposter är i kr exkl. moms
Kostnadspost
1

Projektering

innan projektering
PER M2
TOTALT

Vad blev det?
PER M2
TOTALT

Byggherre
Nybyggnadskarta

6 400

4

0

0

Förhandsbesked, bygglov, start/slut bessked

200 000

136

0

0

Besiktning

250 000

171

0

0

Byggledning och kontroll

200 000

136

0

0

1 000 000

682

0

0

Intern PL - Upparbetat plus kommande
Anslutningsavgift VA

400 000

Anslutningsavgift EL

100 000

Anslutningsavgift FIBER

100 000

Oförutsett ca. 5% på totalen

2 993 000

2 042

Delkostnad

1 Byggherrekostnader

5 249 400

3 581

2

Projektering
FAS 1 - Totalt fakturerat t.o.m. 20201231

1 383 434

944

Delkostnad

2 Konsulter

1 383 434

944

3

Entreprenad

Delkostnad

Slutkalkyl

vid färdig projektering
PER M2
TOTALT

Produktionskostnad ink arvode

45 367 166

30 946

3 Entreprenad

45 367 166

30 946

52 000 000

35 471

TOTALT:

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor service
Diarienummer: SN.2021.16
Datum: 2021-02-17 2021-02-08
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Äskande av investeringsmedel avseende laddinfrastruktur för
kommunala fordon 2021
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsmedel
för att påbörja utbyggnad av en laddinfrastruktur för kommunala fordon om 1,5 Mkr för 2021.
Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Utgångspunkten är målet i Energi- och klimatstrategi 2030 att alla kommunens personbilar
som upphandlas ska vara klimatbonusbil, det vill säga att ha så låga utsläpp att de ger
möjlighet till miljösubvention av staten. Upphandling av elbilar och laddhybrider har därefter
skett utifrån detta beslut. En utbyggnad av laddinfrastrukturen är därmed viktig för att kunna
ladda verksamheternas fordon på ett säkert sätt.
I arbetet med att kunna hantera ett långvarigt elavbrott på 72 timmar utgör en utbyggnad av
laddinfrastrukturen en viktig bas då elavbrott i hela Ale kommun är mycket sällan
förekommande. Vid de lokala elavbrott som inträffar finns därmed möjligheten att ladda på
annan plats för de fordon som prioriteras. Laddinfrastrukturen behöver sedan kompletteras
med ett mindre antal dieseldrivna fordon och dieseldrivna elverk för att minska sårbarheten.
Denna komplettering ingår inte i denna investering.
Total investering beräknas till 3,9 Mkr fördelat på 1,5 Mkr 2021, 1,2 Mkr 2022 och 1,2 Mkr
2023. Investeringsbehoven för 2022 och 2023 är upptagna i ett annat ärende som beskriver
investeringsbehoven för åren 2022-2025.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorschef

Verksamhetschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-08
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Ekonomiavdelningen

Ärendet
Det finns behov av utbyggnad av laddinfrastruktur med laddmöjligheter av kommunala
fordon vid varje fastighetsobjekt där verksamheten har fordon placerade. Då ett antal elfordon
har levererats till kommunen är det angeläget att etapp 1 av utbyggnaden kan påbörjas under
2021.
I de flesta fall innebär detta ny eldragning till tomtgräns för elskåp, från objekten separerade
elabonnemang, mätning, grävning och återställning av mark samt elanläggning/elskåp och
laddstolpar.
Totalt investeringsbehov har beräknats genom dialog med Ale el samt genom offerter från
upphandlade elentreprenörer.
Ekonomisk bedömning
Sektor service bedömer att framtagna kalkyler är rimliga.
Dialog pågår om hur kapitalkostnaden för denna investering skall hanteras av kommunens
verksamheter och beslut om fördelning förväntas tas under kvartal 1 2021. Investeringen
kommer att skrivas av på 10 år. Kapitalkostnaden inklusive elkostnad ska jämföras med den
drivmedelskostnad man haft tidigare med diesel- eller bensindrivna fordon.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Utgångspunkten för investeringen är målet i Energi- och klimatstrategi 2030 att alla
kommunens personbilar som upphandlas ska vara klimatbonusbil, det vill säga att ha så låga
utsläpp att de ger möjlighet till miljösubvention av staten. Upphandling av elbilar och
laddhybrider har därefter skett utifrån detta beslut. En utbyggnad av laddinfrastrukturen är
därmed viktig för att kunna ladda verksamheternas fordon på ett säkert sätt.

Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommunens styrdokument "Energi- och klimatstrategi 2030".
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Remissyttrande
Ärendet har kommunicerats i kommunens förvaltningsledning.
Beslutets genomförande
Vid beviljande av investeringsmedel kommer sektor service att omgående påbörja
utbyggnaden i enlighet med framtagen plan.

Förvaltningens bedömning
Sektor service har granskat kalkyler och anser dessa rimliga. Strategi för utbyggnation av
laddinfrastrukturen och dess investeringsbehov har återkommande kommunicerats med
förvaltningsledningen under 2020.
Sektor service föreslår servicenämnden med ovanstående som underlag att besluta i enlighet
med beslutssatserna.
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Tjänsteutlåtande
Sektor service
Diarienummer: SN.2021.17
Datum: 2021-02-08
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Äskande av investeringsmedel för iordningställande av
områdeskontor Älvängen 2021
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsmedel
för iordningställande av områdeskontor i Älvängen om totalt 700 000 kr och att beslutet gäller
för året 2021.
Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Under 2020 hyrdes fastigheten, före detta Hardesjö, av mark- och exploateringsavdelningen
för att användas som områdeskontor till fastighets drift- och underhållsenhet och kommunens
vaktmästare samt till administration, posthantering och bilvård för fordonsenheten.
Anpassningsåtgärder genomfördes under samma år med investeringsmedel från sektorns
övergripande investeringsram och avskrivningstiden är satt till 5 år då lokalerna skall rivas
när detaljplan för centrala Älvängen är fastställd. Kvarstår gör anpassningen till
fordonsenhetens bilvård med investeringar i form av oljeavskiljare samt högtryckstvätt och
mindre inventarier sammantaget ca 400 000 kr, en ny ventilationsanläggning,
bygglovskostnad med mera om ca 300 000 kr. Totalt ger detta ett investeringsbehov på
700 000 kr för 2021.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorschef

Verksamhetschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
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kommun@ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-08
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Ekonomiavdelningen

Ärendet
Införandet av områdeskontor för verksamhet fastighets driftspersonal och verksamhetsstöds
vaktmästare har pågått under flera år och är ett fokusområde för servicenämnden. Lämplig
lokal för kommunens norra delar har inte gått att frambringa men då sektor service fått
uppdraget att ansvara för kommunens alla fordon med tillhörande bilvård fanns det
möjligheter att fylla före detta Hardesjös lokaler totalt ca 930 kvadratmeter med dessa tre
verksamheter tillsammans, fram till en rivning av lokalerna om cirka 5 år.
Ekonomisk bedömning
Summan av kapitalkostnader kopplade till genomförda investeringar 2020 och detta äskande
2021 med en avskrivningstid om 5 år uppgår tillsammans med hyra och övriga driftskostnader
till totalt cirka 600 kronor per kvadratmeter. Kostnaden hanteras inom budgeterade intäkter
för respektive verksamhet.
Sektor service gör bedömningen att den totala hyres- och driftskostnaden om cirka 600 kronor
per kvadratmeter är konkurrenskraftig och bedömer det inte möjligt att tillskapa lokaler på
annat sätt till en lägre kostnad.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Målet med områdeskontoren är att samverka om inventarier som maskiner och andra
hjälpmedel som på sikt skall minska totala inköpen. Skapandet av områdeskontor minskar
också bilresandet till och från skötselobjekten.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedöms inte tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Inga remisser är hanterade för ärendet.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutets genomförande
Vid beviljande av investeringsmedel kommer områdeskontoret omgående färdigställas av
upphandlade entreprenörer då bygglov och startbesked är beviljat för lokalanpassningen.
Förvaltningens bedömning
Sektor service bedömning är att ett färdigställande av områdeskontoret i Älvängen skapar
ytterligare förbättrade förutsättningar för samverkan mellan enheterna och därmed ökade
möjligheter till effektivare och bättre service till kommunens verksamheter. Sektor service
anser också att den totala investeringen och kommande driftskostnad är rimlig.
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Sektor service
Diarienummer: SN.2021.12
Datum: 2021-02-17
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Revidering investeringar servicenämnden 2021
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden
revidering av investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Revidering av budget
2021".
Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Sektor service önskar revidering av beviljade investeringar för 2021 enligt bifogad
sammanställning och denna beslutspunkt avser:
1.

Revidering av investeringsmedel för Jennylund om beviljade 4,0 Mkr för 2021 där 3,5
Mkr önskas flyttas till 2022 och kvar för 2021 blir 0,5 Mkr. Skälet till önskemålet är
att hela beloppet avser iordningsställande av omklädningsrum och där projektering är
planerad att genomföras under 2021 och entreprenaden genomförs under 2022.

2.

På grund av tidigarelagt genomförande av LSS-boende i Nol med nu planerad start
sommaren 2021 mot tidigare planerad start 2022 önskas överföring av beviljade medel
från 2022 till 2021 om 20,361 Mkr vilket medför en total budget för 2021 om 22,0
Mkr. Ännu är ingen kalkyl efter färdigställd projektering sammanställd men med
utgångspunkt från beslutsärendet LSS-boende i Surte kan även ett tilläggsäskande för
LSS-boendet i Nol väntas under våren 2021.

I sammanställningen står även nyäskanden för områdeskontor i Älvängen och
laddinfrastruktur för kommunens fordon samt tilläggsäskande LSS-boende i Surte och dessa
tre investeringsprojekt behandlas som separata ärenden.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorschef

Verksamhetschef

Beslutsunderlag
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Tjänsteutlåtande 2021-02-08
Revidering investeringar servicenämnden 2021
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Ekonomiavdelningen

Ärendet
Beviljade investeringsmedel för projekt Jennylund 2021 om 4,0 Mkr där 3,5 Mkr önskas
flyttas till 2022 enligt ärendets sammanfattning. Revidering av beviljade investeringsmedel
för LSS-boende i Nol önskas, på grund av tidigarelagd produktion, från 2022 till 2021 om
20,361 Mkr.
Ekonomisk bedömning
Har redovisats i äskandet av investeringsmedel för projektets genomförande.
Invånarperspektiv
Har beaktats i äskandet av investeringsmedel för projektets genomförande.
Hållbarhetsperspektivet
Beaktas i projekteringen av entreprenaden
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Vid positivt beslut påbörjas projektering 2021 och tidplan skapas för entreprenad 2022 för
omklädningsrum Jennylund och produktionsstart för LSS-boende i Nol sommaren 2021. Båda
under förutsättning att övriga erforderliga beslut fattas.
Förvaltningens bedömning
Önskemålet om revidering har behandlats i respektive styrgrupp för projekten och sektor
service föreslår servicenämnden att besluta i enlighet med föreslagna beslutssatser.
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Nämnd:
(Belopp i tkr)
Investering, namn

Omklädningsrum Jennylund

Investering, kod

6350

Budget

Revideras

2021

2021

Budget
Motivering
efter revidering
2021

4 000

-3 500

500 Förstudie år 2021 och byggnation förväntas ske år 2022.

Iordningsställande av områdeskontor Älvängen

0

700

700 Nyäskande. Separat beslutsärende.

Laddinfrastruktur för kommunala fordon

0

1 500

1 500 Nyäskande. Separat beslutsärende.
Överföring från 2020 till 2021 . Pågående projekt. Tilläggsäskande. Separat
27 697 beslutsärende.

LSS Surte

6461

20 500

7 197

LSS Nol

6462

1 639

20 361

22 000 Start av projekt tidigareläggs. Tilläggsäskande. Separat beslutsärende.

26 139

26 258

52 397

Totalt nämnd:

Tony Jönsson
Verksamhet fastighet och IT
Sektor service

Ale kommun 2021-02-05

Aktivitetsplan skola F-6 Brandsbo Nol
Fördjupad dialog med markägare om förvärv av fastighet Brandsbo 1:156
Ansvar: Sektor samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Syfte: Att förvärva fastigheten för skolområdet och som första steg, om utsikter till förvärv finns, få
undersökningsrätt inom planerat skolområde.
Start: Omgående

Fördjupade markundersökningar (del av förstudie)
Ansvar: Sektor service, verksamhet fastighet och IT i samverkan med sektor samhällsbyggnad, Mark
och exploatering.
Syfte: Fördjupade kunskap om markföroreningar.
Start: Våren 2021 eller så snart överenskommelse om undersökningsrätt slutits med markägare.

Tidplan för förväntad fastställelse av detaljplan inklusive beslut om saneringsbidrag
för bostäder (del av förstudie)
Ansvar: Sektor samhällsbyggnad, Planavdelningen
Syfte: Att säkerställa att övrig byggnation kommer att genomföras inom exploateringsområdet samt
att få underlag till en säkrare tidplan för byggnation av skolan.
Start: Omgående

Beslut om förvärv av fastighet Brandsbo 1:156
Ansvar: Sektor samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Syfte: Lagfaren ägare
Start: När förstudie är slutförd och detaljplan fastställd

Strategi för upprustning av nuvarande utbildningslokaler
Ansvar: Sektor service, verksamhet fastighet och IT i samverkan med sektor utbildning
Syfte: Då nuvarande status på Himlaskolan medger utbildningsverksamhet till och med 2023 behöver
en plan för förlängd livslängd av lokalerna arbetas fram med mål att upprustningen påbörjas under
2022. Även plan för förlängd livslängd av delar av Nolskolan behöver arbetas fram med samma mål
att påbörja upprustningen under 2022.
Start: Våren 2021

Strategi för kompletterande utbildningslokaler på grund av ökat elevunderlag
Ansvar: Sektor service, verksamhet fastighet och IT i samarbete med sektor utbildning.
Syfte: Att tillskapa utbildningslokaler när underkapacitet inträffar för Nolskolan och Himlaskolan
vilket enligt befolkningsprognosen 2020–2031 inträffar 2024 för båda skolorna.
Start: Hösten 2021

Projektering
Ansvar: Sektor service, verksamhet fastighet och IT i samarbete med sektor utbildning.
Syfte: Framtagande av bygghandlingar, bygglov med mera.
Start: Efter förvärv av fastighet. Total projekteringstid beräknas till cirka 12 månader.

Marksanering
Ansvar: Sektor service, verksamhet fastighet och IT i samarbete med sektor samhällsbyggnad, mark
och exploatering.
Syfte: Att förbereda mark för byggnation
Start: Efter cirka 7 månaders projektering. Total saneringstid beräknas till 24 månader

Byggproduktion
Ansvar: Sektor service, verksamhet fastighet och IT i samarbete med sektor utbildning.
Syfte: Nybyggnation av skola F-6
Start: efter färdig projektering och marksanering. Beräknad byggtid är cirka 30 månader.
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