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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.181
Datum: 2017-05-16
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Mål och strategier för lokalförsörjning
Kommunfullmäktige fastställde 2016 mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun.
Samtidigt beslutades att dessa mål och strategier skulle omprövas efter ett år.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa mål och strategier för
lokalförsörjningen i Ale kommun.

Björn Järbur
Kommunchef

Gunilla Dörner Buskas
Utvecklingschef

Beslutsunderlag
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Chef för Verksamhet Fastighet
Utvecklingsledare lokaler
Projektchef

För kännedom
Förvaltningsledningen
Chef för Internservice
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Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde 2016 mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun.
Samtidigt beslutades att dessa mål och strategier skulle omprövas efter ett år. I förslaget kvarstår
samtliga mål och strategier. Dock har ett tillägg gjorts som berör grundskolan. Målsättningen är att
alla barn i en ort - där det är möjligt - ska gå och mötas i samma skola.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Lokalförsörjningen har en mycket stor inverkan på kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att
det finns mål och strategier för kommunens lokaler. Genom att satsa på mer rationella och flexibla
lokaler bedöms förslaget ha gynnsamma ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förslaget bedöms gynna barnperspektivet, särskilt genom tillägget om att barn i samma ort ska gå i
samma skola.
Miljöperspektivet
Mer rationella och flexibla lokaler gynnar miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Funktionshinderperspektivet påverkas inte av förslaget.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Lokalresursplan och lokalplaneringsprocess.
Förvaltningens bedömning och motivering
De mål pch strategier som kommunfullmäktige beslutade om 2016 har nu funnits i nästan ett år.
Att ha denna typ av styrning för produktionen av lokaler är viktigt och förvaltningen bedömer att
det har varit gynnsamt i den planering som skett under året. I detta förslag har ett tillägg gjorts alla barn i en ort ska gå i samma skola, på de orter där det är möjligt. I Nödinge och Älvängen
bedöms detta inte vara möjligt mot bakgrund av den starka befolkningstillväxten. Där är ändå
målsättningen att alla barn på orterna ska gå i samma skola i årskurserna 7-9.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

