Behovsanalys för lokaler
Kultur- och fritidsnämnden 2017 – 2020 och framåt
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1

Allmänna utgångspunkter

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet med kulturskola, bibliotek,
museer, konst, kulturminnesvård och arrangemang samt kommunens fritidsverksamhet
med fritidsgårdar, idrotts- och föreningsverksamhet.
Ändamålsenliga lokaler (väl anpassade för verksamheten) måste finnas för att nämnden
ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt gällande lagar och politiskt antagna mål.
Lokalplaneringen ska arbeta för en ändamålsenlig, attraktiv, sund och säker
verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet. Kommunens lokaler ska användas
effektivt och den negativa miljöpåverkan ska vara låg.
1.1

Mål och inriktning

I denna behovsanalys beskrivs behovet av lokaler för KFN:s verksamheter. Fokus ligger
på perioden 2017-2020 men med ett strategiskt långsiktigt perspektiv. Planen kommer
att revideras årligen i samband med budgetprocessen vilket innebär att projekt kan
komma att omprövas, tillkomma eller flyttas mellan år om förutsättningar ändras.
Utgångsläget i behovsanalysen är dagens organisation kopplat till befolkningsprognosen
samt övriga kända förutsättningar som exempelvis status på vissa byggnader. I viss mån
tas även hänsyn till bostadsprojekt som sträcker sig utanför den beskrivna perioden men
som är av sådan art att de bedöms ha en kraftig inverkan på nämndernas långsiktiga
lokalbehov.
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Befolkningsutveckling

Behoven utgår från faktiska barn- och elevtal, befolkningsprognoser samt övriga
underlag och ställningstagande från sektorn. Befolkningsutvecklingen kommer att följas
för att kontinuerligt göra de justeringar som krävs för lokalresursplanen. Ale kommuns
befolkningsprognos finns på ortsnivå fram till 2020 därför är det denna period som
sektorn i första hand fokuserar på. Det ska dock leda till en fortsatt hållbar lösning för
efterföljande år fram till 2027 enligt Ale kommuns förhöjda tillväxtprognos.

3

2.1

Kultur och fritid

Kultur- och fritids verksamheter består till stor del av icke lagstadgad verksamhet. Den
fyller dock en viktig funktion för invånarna i Ale genom att erbjuda ett vitt spektra av
aktiviteter i allt från kulturupplevelser till mer idrottsliga inslag. De olika
verksamhetsområdena inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kulturskola,
bibliotek, föreningar och anläggningar samt den öppna fritidsverksamheten.
Det har de senaste åren satsats mycket på nya anläggningar som exempelvis nya
konstgräsplaner, näridrottsplatser samt meröppna bibliotek. Det finns beslut om
ytterligare satsningar i form en helt ny ridanläggning och en friidrottsanläggning på
Jennylund. Då antalet utövare av diverse idrotter växer i samband med att de beslutade
investeringarna genomförs finns ett behov av fler omklädningsrum i Jennylundsområdet
för föreningslivet och allmänheten, utifrån ett rekreationsperspektiv.


Det finns ett behov av att se över hur Ale Kulturrum används och utredning pågår i
samverkan med övriga verksamheter i byggnaden. Det är viktigt att inkludera de
funktioner som togs bort i samband med att C-huset stängdes.



I samband med att utredningen görs inom utbildningsnämndens ansvarsområde för en
ny skola i Nol/Alafors ska även kultur- och fritids verksamhetsområden vägas in. En
växande befolkning i Nol/Alafors i kombination med en större skola leder till ett ökat
behov av en fullstor idrottshall.



Det pågår en utredning kring vilken status kommunens simhall har. Det är högst
troligt att utredningen visar att det inom några år behöver avsättas medel för antingen
upprustning av befintlig anläggning eller att ersätta denna med en ny.



Satsningen på näridrottsplatser fortsätter i Surte och så småningom även i Nol.
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